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Zespół Szkół Usługowo
- Gospodarczych

Zespół Szkół Technicznych
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Kształcenia Ustawicznego 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego

Ośrodek Szkolenia Nauczycieli
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Uczniowie, gimnazjaliści, 
Rodzice!

 Trzeci raz Powiat Pleszewski 
organizuje Targi Edukacyjne.
	 	Z	myślą	o	Was,	by		ułatwić	
Wam	 wybór	 przyszłej	 szkoły,	
wymarzonego zawodu. 
	 W	 szkołach	 ponadgimna-
zjalnych	naszego	powiatu	każ-
dy	 znajdzie	 interesujący	 kie-
runek,	 dobrze	 przygotowaną	
kadrę	nauczycielską	 i	 instruk-
torską,	nowoczesną	bazę	loka-
lową	 i	 dydaktyczną.	 Znajdzie-
cie	nowych	przyjaciół.
	 Oferujemy	Wam	bardzo	do-
bre	 wykształcenie	 w	 spraw-
dzonych	 szkołach.	 Stwarzamy	
najlepsze	 warunki	 do	 nauki	 i	
zajęć	praktycznych,	ale	także	do	uprawiania	sportu	i	realizowania	osobistych	pasji	
i	zainteresowań.
	 Wierzę,	że	swoje	uczniowskie	życie	zwiążecie	z	jedną	ze	szkół	ponadgimnazjal-
nych	Powiatu	Pleszewskiego.	
	 Życzę	 sukcesów,	 dobrych	 wyników	 w	 nauce,	 przyjaźni	 koleżanek	 i	 kolegów	 
w	ławie	szkolnej,	udanego	startu	w	życie	zawodowe.	
	 Rodziców	zapraszam	do	aktywnego	budowania	wspólnot	szkolnych.	Dyrektorzy	
szkół	są	otwarci	na	Wasze	sugestie	i	propozycje.	
	 Razem:	uczniowie,	nauczyciele	i	wychowawcy,	dyrekcje	i	organizator,	tj.		Powiat	
Pleszewski	tworzymy	nową	lepszą	jakość	naszych	szkół.	
Powodzenia!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Michał	Karalus

						Starosta	Pleszewski	
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63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38
Tel (062) 508-00-44

www.lopleszew.pl 
lopleszew@lopleszew.pl

Dyrektor: 
Lilla Deleszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica w Pleszewie

„Szkoła z tradycjami”
 Pleszewski „Staszic” to szkoła z tradycjami. W tym 
roku obchodzić będziemy 90-lecie istnienia naszej Alma 
Mater. W ciągu 90 lat istnienia naszą szkołę opuściło 
wielu wybitnych naukowców, lekarzy i polityków wśród 
nich: 
- Hanna Suchocka - były Premier Rządu RP, Minister 
Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, obecnie amba-
sador RP w Watykanie
- prof. dr hab. Bronisław Marciniak - rektor Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Jerzy Kaliszan - prodziekan Wydziału Neo-
filologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof.. dr hab. Kazimierz Trzęsicki - twórca i wieloletni 
dyrektor Instytutu Marketingu i Zarządzania Politechniki 
Białostockiej
prof. dr hab. Ryszard Tanaś - pracownik Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Tomasz Mizerkiewicz - pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Dziuba - długoletni kie-
rownik Sekretariatu Episkopatu Polski, wykładowca na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Drogi gimnazjalisto - w tej szkole jest 
również miejsce dla Ciebie!

 Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 555 uczniów, 
mamy 17 klas. Nasi uczniowie uczą się w szkole cał-
kowicie skomputeryzowanej, w każdej klasie mamy do-
stęp do internetu. Do dyspozycji uczniów jest skompu-
teryzowana biblioteka wraz z multimedialnym centrum 
informacyjnym. Posiadamy dwie pracownie kompute-
rowe, nowoczesną pracownię chemiczną, biologiczną, 
fizyczną, językową. Po remoncie klasy nr 9 uczniowie 
będą mogli uczyć się języka angielskiego interaktywnie. 
Corocznie nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach 
przedmiotowych, meczach matematycznych, konkur-

SMS Dla przySzłyCh 
uCzniów „StaSziCa”

- jeździmy na wycieczki nad morze i w góry
- organizujemy bal pierwszaka, połowinki, studniówkę
- bawimy się na koncertach
- jeździmy na nartach
- pływamy
- działamy charytatywnie
- bierzemy udział w wymianie międzynarodowej 
- jeździmy zwiedzać Berlin, Saksonię, Wiedeń i Chimay 
(Belgia)
- lubimy operę, teatr i kino - tej rozrywki dostarczają nam 
wychowawcy podczas licznych wyjazdów do Poznania, War-
szawy i Wrocławia 
- bierzemy udział w zawodach sportowych i turniejach
- uczymy się tańczyć na zorganizowanym w szkole kursie

sach językowych. Zajmując wysokie miejsca powodują, 
że szkoła jest wysoko oceniana jako placówka oświato-
wa w rankingach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 Dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej 
szkoły cieszą się zajęcia pozalekcyjne na których można 
rozwijać swoje pasje. Licealiści mogą skorzystać z do-
datkowych zajęć z matematyki, biologii, geografii, histo-
rii, informatyki.
 Szkoła nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
ale dysponuje dwoma mniejszymi salami oraz wykwali-
fikowaną kadrą pedagogiczną. Nauczyciele wychowania 
fizycznego prowadzą dodatkowe zajęcia z piłki koszyko-
wej, siatkówki, aerobiku oraz nordic walkingu. Mamy 
doskonale wyposażoną siłownię i piękną salę z lustrami 
na której dziewczęta mogą ćwiczyć układy w aerobiku 
sportowym i grupowym.
 Każdego roku nasi uczniowie otrzymują stypendia 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej 
i Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybit-
ne osiągnięcia w nauce. Dla najlepszych absolwentów 
Rada Rodziców funduje co roku nagrody:
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- Nagroda im. prof. Janiny Klatt dla najlepszego absol-
wenta nauk ścisłych.
- Nagroda im. prof. Antoniego Szymańskiego dla najlep-
szego historyka.
- Nagroda im. prof. Karola Masłowskiego dla najlepsze-
go humanisty.
 Nie było by tego wszystkiego, gdyby nie doświad-
czona i bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedago-
giczna. Większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Bez wątpienia  
z tego powodu poszczycić się możemy bardzo wysoką 
zdawalnością egzaminu maturalnego. Od pięciu lat, czy-
li od czasu tzw. „Nowej matury” w naszej szkole zdało:
 - język polski - 99% absolwentów,
 - geografia - 100% absolwentów,
 - matematyka - 99% absolwentów,
 - język angielski - 100% absolwentów,
 - język niemiecki - 100 % absolwentów,
 - biologia - 98 % absolwentów,
 - historię - 99% absolwentów,
 - wiedzę o społeczeństwie - 100% absolwentów

SMS DLA RODZICóW
- szkoła jest bezpieczna
- wychowujemy młodzież w duchu szacunku i wraż-
liwości na innych 
- w szkole panuje atmosfera przyjaźni, zrozumienia 
i zaufania
- pracujemy na jedna zmianę zajęcia zaczynają się o 
8:00 a kończą o 14:20
- mamy bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych
- rozwijamy talenty
- nagradzamy najlepszych
- uczymy się w pięknym, zabytkowym budynku w 
którym każdy znajdzie swoje miejsce

 Gimnazjalisto! - ta szkoła to gwarancja Twojej przy-
szłości!
 Drogi gimnazjalisto! I Ty dołącz do uczniów „Szkoły 
z tradycjami”, nie ryzykuj swojej przyszłości i jak 7985 
absolwentów naszej szkoły zdaj maturę w Pleszewskim 
„Staszicu”.

OfERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

KLASA 1A
 MATEMATYCZNO 

- INfORMATYCZNA 
z naChylenieM pOliteCh-

niCznO - inŻynierSKiM

przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- technologia informacyjna 
(informatyka)      

proponowane języki:
- j. angielski/ j. rosyjski
- j. niemiecki/ j. angielski

KLASA 1D
huManiStyCzna 
z naChylenieM 

UNIWERSYTECKIM

przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym:
- j. polski       
- historia       
- WOS
       
proponowane języki:
- j. angielski/ j. niemiecki
- j. niemiecki/ j. angielski

KLASA 1E
huManiStyCznO 

- JĘzyKOwa z naChyle-
NIEM UNIWERSYTECKO 

- LINGWISTYCZNYM

przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym:
- j. polski  
- historia  
- j. angielski

proponowane języki:
- j. angielski/ j. francuski
- j. angielski/ j. niemiecki

KLASA 1C
bIOLOGICZNO 
- CheMiCzna

z naChylenieM MeDyCz-
NO - PRZYRODNICZYM

przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym:
- biologia       
- chemia   
   
proponowane języki:
j. angielski/ j. niemiecki
j. niemiecki/ j. angielski

KLASA 1f
GEOGRAfICZNO 

- MATEMATYCZNA 
z naChylenieM 
EKONOMICZNYM

przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym:
- geografia  
- matematyka  
- j. angielski/j. niemiecki

proponowane języki:
- j. angielski/ j. niemiecki
- j. niemiecki/ j. angielski

KLASA 1b
MATEMATYCZNO 

- fIZYCZNA 
z naChylenieM pOliteCh-

NICZNO - WOJSKOWYM

przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym:
- matematyka     
- fizyka z astronomią   
   
proponowane języki:
- j. angielski/ j. niemiecki
- j. niemiecki/ j. angielski
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Zespół Szkół  Usługowo - Gospodarczych 
w Pleszewie

63-300 Pleszew, 
ul. Poznańska 36

Tel/fax (062) 508-11-55
www.zsug.pleszew.pl

Dyrektor: 
Iwona Kałużna

 Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych , to jedy-
na szkoła z ponad 120 letnimi tradycjami, kształcąca  
w rzemiośle i handlu na ziemi pleszewskiej. 
 Przez lata szkoła rozwijała się i unowocześniała, by 
stać się dzisiaj szkołą dobrze wyposażoną, z salą gim-
nastyczną i siłownią, przestronną biblioteką z Multime-
dialnym Centrum Informacji dostępnym dla uczniów,  
z profesjonalnymi pracowniami językowymi, z wyposa-
żonymi w nowoczesny sprzęt pracowniami komputero-
wymi ze stałym dostępem do sieci, z tablicą interaktyw-
ną, z odnowioną bazą lokalową, zmodernizowaną i na 
miarę możliwości nowoczesną.
 Stworzone przez lata warunki sprzyjają nauce, ale 
pamiętać należy , że klimat tej szkoły tworzą ludzie, 
a przede wszystkim  nauczyciele. Kadra pedagogiczna 
jest grupą wykształconą, stale rozwijającą swoje kom-
petencje. Interesuje się światem i potrafi zaciekawić 
uczniów, dzięki nim szkoła staje się miejscem, w którym 
uczniowie odczuwają radość uczenia się. To oni wspól-
nie z uczniami tworzą klimat dla twórczości, pobudzają 
ciekawość poznawczą; dostarczają wiedzy, którą uczeń  
przetwarza i przyswaja; pomagają odkrywać talenty  
i drzemiący w uczniu potencjał twórczy.
 Dlatego w minionych latach odnosiliśmy wspólnie 
wiele różnorodnych sukcesów, do najważniejszych zali-
czyć trzeba aktywny udział naszej młodzieży w następu-
jących projektach i przedsięwzięciach:
   

 Wymiany zagraniczne- projekty wymian i staży  
w ramach programu Leonardo da Vinci i innych, ucznio-
wie zwiedzają  między innymi Berlin, Gütersloh, Mag-
deburg, Köln, Lipsk, Spoleto, Rzym, Asyż- każda taka 
wymiana realizowana jest nieodpłatnie dla ucznia
 Przyjazna Szkoła –  projekt ogólnopolski, zapewnił 
wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów na-
szej szkoły z zakresu fotografiki i filmu
 Podróże historyczno – kulturowe w czasie i prze-

strzeni – projekt realizowany pod patronatem MEN
 Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej  
– program pilotażowy MEN oraz Centrum Edukacji Oby-
watelskiej ( z całej Polski udział w programie brało 209 
szkół). 
 Szkoła Przedsiębiorcza- projekt ogólnopolski
 Śladami Powstania Wielkopolskiego, „Moja mała Oj-
czyzna”- projekty historyczne 
 Program Edukacyjny Newsweeka- program ogólno-
polski przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. 
 „Samorząd uczniowski”. To kolejny ogólnopolski 
program prowadzony przez Fundację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, skierowany do szkolnych samorządów 
uczniowskich, mobilizuje młodych ludzi do działania, 
 Forum Młodzieży Powiatu Pleszewskiego- projek-
ty ekologiczne, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe  
i inne np. „ Dwa kraje, dwie kultury- jedna przyroda”  
– program realizowany przez Klub Ekologiczny
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Głównym celem naszych wspólnych działań jest edukacja skierowana na rozwój 
ucznia, która zajmuje się nim samym, a nie tylko tym, co powinien umieć i jakie 
umiejętności powinien posiadać. 
    

 
Różnorodna oferta kształcenia w naszej szkole przedstawia wiele możliwości 
wyboru dalszej edukacji, gwarantując każdemu kontynuację nauki po wszyst-
kich etapach kształcenia. 

OfERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2009/2010
- liceum profilowane: Profil socjalny – 3 lata - j.angielski i j.niemiecki
- technikum dla młodzieży: Technik ekonomista – 4 lata - j.angielski i j.niemiecki
- zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży – możliwość kształcenia we wszystkich zawodach: 
2 lub 3 lata - j.angielski lub j.niemiecki
(Praktyczna naukę zawodu uczniowi obywają w zakładach usługowych oraz rzemieślniczych naszego regionu)
- uzupełniające liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej (forma zaoczna): 2 lata - j.angielski lub j.niemiecki
- liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (forma zaoczna) – nauka trwa 3 lata
Szkoła policealna dla dorosłych: 2 semestry – opiekunka środowiskowa

• Jeśli Twoim celem jest jak 
najszybsze zdobycie zawodu 
i rozpoczęcie pracy warto za-
stanowić się nad wyborem za-
sadniczej szkoły zawodowej lub 
technikum. 

• Jeśli jednak już dziś posta-
nowisz, o kontynuowaniu w 
przyszłości nauki na wyższej 
uczelni wybierz liceum profilo-
wane lub technikum. 

• Jeśli zdecydujesz się przy-
stąpić do egzaminu matural-
nego, to po jego pomyślnym 
zdaniu będziesz mógł/mogła 
kontynuować naukę na wybra-
nej  wyższej uczelni. 

W przypadku, gdy nie przystąpisz  
do egzaminu maturalnego lub go 
nie zdasz, możesz kontynuować 
naukę w szkole policealnej. 

zapraszamy! 

Dlaczego zespół Szkół usługowo- Gospodarczych w pleszewie? 
• Współpraca z zagranicą - nieodpłatna
• Bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej, 
• Możliwość uzyskania w szkole zawodowej tytułu czeladnika oraz kwa-
lifikacji potwierdzonych Europass
• Bogato wyposażone pracownie
• Hala sportowa i siłownia, 
• Pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu ze wszystkich sal
• Profesjonalne pracownie językowe
• Multimedialne Centrum Informacji
• Bogaty księgozbiór
• Ponad 120-letnia tradycja, 
• Szkoła przyjazna i bezpieczna
• Bardzo dobra atmosfera, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna.
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 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie jest szkołą 
kształcącą młodzież i dorosłych od ponad 45 lat. Pro-
wadzi nauczanie w trzech typach szkół: Technikum dla 
młodzieży, Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży 
i Liceum Profilowanym dla młodzieży. Posiada dobrze 

wyposażoną bazę dydaktyczną w skład której wchodzą 
klasopracownie przedmiotowe, sale językowe, trzy sale 
komputerowe, dwie sale sportowe, siłownia, biblioteka 
oraz centrum multimedialne ze stałym dostępem do In-
ternetu. 
 W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Tech-
nicznych proponuje absolwentom gimnazjum naukę w: 
* Liceum Ogólnokształcącym o rozszerzonym programie 
nauczania matematyki, informatyki i języka obcego
* Liceum Profilowanym o profilu zarządzanie informa-
cją
* Technikum Mechanicznym
* Technikum Samochodowym
* Technikum Mechatronicznym
* Technikum Ekonomicznym
* Technikum Handlowym
* Technikum Gastronomicznym

Wiedza jest kluczem do naszych sukcesów.
Zajmujemy wysokie miejsca w konkursach:
• Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekonomicz-
nej– mamy laureatów na szczeblu centralnym!!!
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
KANGUR – zdobyliśmy odznakę brązowego kan-
gura
• Olimpiada Wiedzy o Regionie Przedsiębior-
czości
• Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny
• Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
• Wielkopolski Konkurs NASZA EUROPA
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Wojewódz-
twa Wielkopolskiego
• Wojewódzki Konkurs Astronomiczny
• Powiatowy Konkurs Chemiczny
• Powiatowy Konkurs Fizyczny
• Powiatowy Konkurs Ortograficzny
• Wojewódzki Konkurs Recytatorski
• Ogólnopolski Konkurs Chemiczny pt: „Życie i 
dokonania Marii Skłodowskiej – Curie”
• Konkurs Matematyczny EUKLIDES
• Konkurs Języka Angielskiego 
• Konkurs Języka Niemieckiego 
• Międzyszkolna Liga Strzelecka
• Zawody Powiatu Pleszewskiego w strzelaniu 
z karabinka pneumatycznego
• Powiatowe Zawody Drużyn Ratowniczych
• Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wi-
gilijnych
• Olimpiada Naukowa CyberINDEKS

 Młodzież w Zespole Szkół Technicznych jest przygo-
towywana przez fachową kadrę nauczycieli do ukończe-
nia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz praktyki 
zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia Prak-

Zespół Szkół  Technicznych
w Pleszewie

63-300 Pleszew, ul. Zielona 3
Tel (062) 742-11-65
Fax (062) 742-14-52
www.zsz-pleszew.pl

Dyrektor: 
Marek Szczepański
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tycznego, w szkolnych pracowniach gastronomicznych 
oraz zakładach pracy. Ponad pięcioletnia współpraca 
szkoły ze szkołą partnerską w Niemczech umożliwia 
uczniom również wyjazd na praktyki zagraniczne. W 
szkole działają koła zainteresowań, sekcje sportowe, 
klub europejski, gazetka szkolna oraz szkolne radio.

Uczniowie ZST w Pleszewie walczą na arenach sporto-
wych w wielu dyscyplinach zajmując czołowe miejsca w 

Wielkopolsce 
najważniejszymi osiągnięciami minionego roku były:
• IV miejsce Mistrzostw Wielkopolski  w aerobiku gru-
powym
• I miejsce w Wielkopolsce w drużynowych mistrzo-
stwach w tenisie stołowym dziewcząt oraz II miejsce w 
rejonie chłopców
• Indywidualne medale Mistrzostw Wielkopolski w lekkiej 
atletyce
• II miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Wielkopol-
ski w tenisie stołowym dziewcząt
• III miejsce w finałach rejonu w piłce siatkowej chłop-
ców
• Udział w półfinałach rejonu w piłce koszykowej i piłce 
nożnej chłopców
• Udział w finałach wielkopolski w sztafetowych biegach 
przełajowych i indywidualnych biegach przełajowych

Sekcje zajęć pozalekcyjnych:
-piłka koszykowa chłopców i dziewcząt
-piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
-piłka nożna halowa chłopców i dziewcząt
-lekkoatletyka chłopców i dziewcząt
-tenis stołowy dziewcząt i chłopców
-biegi na orientację, sporty walki, aerobik, szachy 

 Technikum Mechaniczne jest szkołą, w której uczeń 
poznaje technologię, budowę maszyn i urządzeń pro-
gramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 
oraz posiądzie ważne umiejętności z zakresu projekto-
wania procesów technologicznych. Nauka trwa 4 lata.
 Technikum Samochodowe przygotowuje do wykony-
wania zawodów: doradca serwisowy w autoryzowanych 
stacjach obsługi pojazdów, biegły z dziedziny techniki 
samochodowej i ruchu drogowego, diagnosta stacji kon-
troli pojazdów. Podczas procesu kształcenia uczniowie 
odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia 
Praktycznego, które jest placówką dysponującą odpo-
wiednio rozbudowaną i udoskonaloną bazą dydaktycz-
ną. Nauka trwa 4 lata.
 Technikum Mechatroniczne przygotowuje ucznia do 
projektowania i obsługi nowoczesnych urządzeń 
i linii produkcyjnych. Łączy umiejętności aż trzech dzie-
dzin nauki: mechaniki, elektroniki i informatyki, bo tego 
wymaga nowoczesny przemysł. Mechatronik może pra-
cować zarówno w małej jak i dużej firmie, która prowa-
dzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicz-
nych. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na 
stanowiskach: konstruktora, kierownika działu obsługi i 
napraw, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwi-
santa sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku. 
Nauka trwa 4 lata.

 Liceum Ogólnokształcące przygotowuje ucznia do 
podjęcia dalszego kształcenia w wybranym przez niego 
kierunku. Poszerza wiadomości z zakresu przedmiotów 
ogólnokształcących co pozwala na kontynuowanie nauki 
w dowolnej wyższej uczelni wybranej przez absolwenta. 
Nauka trwa 3 lata.
Liceum Profilowane – zarządzanie informacją umożliwia 
kształtowanie umiejętności analizowania, szeregowania 
i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł 
multimedialnych. Profil uwzględnia konieczność stoso-
wania technologii informatycznej w zarządzaniu infor-
macją, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 
internetu i projektowania baz danych. Nauka trwa 3 
lata.

 Technikum Ekono-
miczne przygotowuje 
specjalistów na po-
trzeby nowoczesnego 
przedsiębiorstwa, za-
pewnia kwalifikacje do 
prowadzenia własnej firmy. Uczniowie poznają tajniki 
rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa, public rela-
tions.  Absolwenci szkoły pracują w bankach, urzędach 
skarbowych oraz w innych firmach na samodzielnych 
stanowiskach. Nauka trwa 4 lata.
 Technikum Handlowe gwarantuje uczniom zdobycie 
nowoczesnych kwalifikacji menadżerskich a także przy-
gotowuje do prowadzenia własnej firmy. Szkoła zapew-
nia absolwentom umiejętność obsługi komputera, ksero, 
faksu, znajomość podstaw ekonomii, finansów i strategii 
zarządzania handlem. Nauka trwa 4 lata.
 Technikum Gastronomiczne kształci uczniów w za-
wodzie kucharz, pozwala na doskonalenie przyszłej ka-
dry, która zapewni rozwój gastronomii na naszym tere-
nie. Uczniowie mają możliwość doskonalić umiejętności 
praktyczne związane z produkcją gastronomiczną oraz 
obsługą konsumenta. Nauka trwa 4 lata.
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SzKOła  z  traDyCJaMi
Została utworzona w 1957 r. Dobrze przygotowuje uczniów do za-
wodu jak również do wyższych studiów. Grono pedagogiczne sta-
nowi grupa dynamicznych, oddanych nauczycieli, którym zależy na 
wszechstronnym wykształceniu i sukcesach młodzieży.

OŚrODeK eGzaMinaCyJny
Szkoła posiada uprawnienia do przeprowadzania zewnętrznego egza-
minu państwowego potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodach:
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik rolnik
- technik technologii żywności
- technik agrobiznesu
- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

SzKOła DOBrze wypOSaŻOna w:
- cztery pracownie informatyczne ze stałym dostępem do internetu
- jedenaście multimedialnych sal dydaktycznych
- dwie profesjonalne sale językowe,
- pracownie i laboratoria ćwiczeniowe: biologii, chemii, analizy żyw-
ności
- dwie pracownie z tablicą interaktywną.

SzKOła innOwaCyJna
Otwiera się na zewnątrz poprzez różnego rodzaju aktywności:
- wymiana z partnerami europejskimi (Niemcy, Belgia),
- organizacja sesji popularnonaukowych,
- udział i osiągnięcia (tytuły laureatów na  szczeblu ogólnopolskim) na 
olimpiadach dla poszczególnych zawodów
- krajowe i zagraniczne wycieczki  zawodowe.

SzKOła SpOrtOwa
Stawiamy na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Posiadamy: salę 
sportową, pełnowymiarowy stadion sportowy, siłownię.

SzKOła MuzyCzna
Młodzież ma możliwość gry w orkiestrze szkolnej, która uświetnia 
swymi występami imprezy organizowane na terenie szkoły, gminy i 
powiatu.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Marszew 22, 63-300 Pleszew
Tel/fax. (062) 742-13-61

(062) 742-13-63
www.marszew.internetdsl.pl

Dyrektor: 
Grażyna Borkowska
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technik żywienia 
i gospodarstwa domowego
Absolwent może:
- założyć własną firmę zajmującą 
się organizacją dużych przyjęć dla 
firm, imprez okolicznościowych 
oraz prowadzić   działalność 
gospodarczą w zakresie usług ga-
stronomicznych, domowych,    hotelarskich, agroturystycznych.
- absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia 
zbiorowego (restauracje, bary, stołówki pracownicze, internaty, 
domy wczasowe, przedszkola itp.).

technik weterynarii
Absolwent może 
być zatrudniony:
- w lecznicach weterynaryjnych,
- w zakładach przetwórstwa spo-
żywczego,
- w zakładach hodowli zwierząt,
- w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej,
- oraz może prowadzić własne gospodarstwo rolne.

technik architektury 
krajobrazu
Absolwent będzie przygoto-
wany do:
- projektowania i kształtowania 
krajobrazu
- realizacji i pielęgnacji terenów 
zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom 
przemysłowym  i użyteczności publicznej
- projektowania elementów architektury krajobrazu.

Operator – mechanik pojazdów i maszyn rolniczych
Absolwent może:
- pracować jako operator lub me-
chanik maszyn, pojazdów i urzą-
dzeń rolniczych,
- prowadzić własny zakład na-
prawczy,
- prowadzić własne gospodar-
stwo rolne. 
Dodatkowo zdobywa (bezpłatnie) prawo jazdy kat. B i T oraz 
uprawnienia operatora kombajnów zbożowych, (po kosztach 
własnych) spawacza gazowego 
i elektrycznego.

Monter – instalator urządzeń technicznych w budow-
nictwie wiejskim
Absolwent:
- będzie przygotowany do wy-
konywania  prac instalacyjno 
– montażowych i obsługowo 
– naprawczych w rolniczych 
przedsiębiorstwach produk-
cyjnych i obsługowych:, np.: 
konstrukcje szklarni, silosy, suszarnie, chłodnie, wyposażenie 
budynków inwentarskich, instalacje wodociągowe, centralne 
ogrzewanie, kanalizacja, sieci mleczne.
- uzyskuje pełne kwalifikacje rolnicze i może prowadzić wła-
sne gospodarstwo rolne.
- dodatkowo zdobywa (bezpłatnie) prawo jazdy kat. B i T oraz 
uprawnienia operatora kombajnów zbożowych, (po kosztach 
własnych) spawacza gazowego i elektrycznego.

CharaKteryStyKa KierunKów KSztałCenia:
na wszystkich kierunkach szkoła organizuje zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodowe.
 
technikum – nauka trwa 4 lata, absolwent uzyskuje:
- świadectwo ukończenia technikum, 
- świadectwo maturalne, 
- dyplom technika, 
- możliwość podjęcia studiów wyższych, 
- możliwość zdobycia innego zawodu w szkołach policealnych,

technik agrobiznesu
Absolwent może prowadzić: 
- własne gospodarstwo rolne, 
- agroturystyczne, ekologiczne, własną  firmę,
- może podjąć pracę administracyjno -biurową w przedsiębior-
stwach gospodarki rynkowej.

technik mechanizacji rolnictwa
 Absolwent może pracować jako: 
- menadżer przedsiębiorstw rolnych, 
- przedstawiciel handlowy czołowych producentów sprzętu rol-
niczego na polskim rynku,
- właściciel dobrze rozwijających 
się przedsiębiorstw produkcyj-
nych i handlowych związanych 
z techniką  rolniczą oraz może 
prowadzić własne   gospodar-
stwo rolne.
Dodatkowo zdobywa (bezpłatnie) 
prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów 
zbożowych, (po kosztach własnych) spawacza gazowego i elek-
trycznego.

technik rolnik
Absolwent może prowadzić: 
- własne gospodarstwo rolne, 
agroturystyczne, ekologiczne, 
własną firmę
- może być liderem grup produ-
centów lub grup marketingowych. 
Dodatkowo zdobywa (bezpłatnie) 
prawo jazdy kat. T i ma możliwość uzyskania uprawnienia ope-
ratora kombajnów zbożowych.

technik technologii żywności
Absolwent:
- przygotowany jest do pracy 
analitycznej  laboratoriach zakła-
dowych przemysłu spożywczego, 
stacjach kontroli jakości przemy-
słu spożywczego.
- może podejmować pracę we 
wszystkich branżach przemysłu spożywczego, np.: piekarnic-
two, cukiernictwo, przetwórstwo mięsne, mleczarstwo, browar-
nictwo, gorzelnictwo. 

zasadnicza Szkoła zawodowa 
– nauka trwa 3 lata, 
absolwent uzyskuje:
- świadectwo ukończenia szkoły,
- dyplom zdobycia zawodu,
- możliwość podjęcia dalszego kształcenia w Technikum Uzu-
pełniającym.
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Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pleszewie

63-300 Pleszew
Al. Wojska Polskiego 4

Tel/fax. (062) 742-89-75
www.ckp-pleszew.pl

Dyrektor: 
Roman Paruszewski

 Centrum Kształcenia Praktycznego w  Pleszewie 
(CKP) jest publiczną placówką oświatowo – wychowaw-
czą jedną z  pierwszych siedemnastu, działających na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest jednostką orga-
nizacyjną Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
      Już od 1996 roku jako dynamiczny ośrodek eduka-
cyjno – szkoleniowy Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Pleszewie zgodnie ze swym statutem założycielskim 
realizuje szereg zadań edukacyjnych i szkoleniowych dla 
młodzieży (zajęcia praktycznej nauki zawodu, praktyki 
zawodowe) oraz osób dorosłych (szkolenia i kursy prze-
kwalifikowujące) w  szerokim zakresie przedmiotowym 
według najnowszych programów nauczania i nowocze-
snych standardów zawodowych pod kątem przyszłego 
zawodu i aktualnych potrzeb rynku pracy. Zasięgiem od-
działywania obejmuje teren powiatu pleszewskiego i po-
wiatów sąsiednich całej Południowej Wielkopolski oraz 
prowadzi współpracę z innymi placówkami tego typu na 
terenie całego kraju.
 W  zgodzie z  wieloletnią tradycją i  nowoczesnymi 
europejskimi trendami nauki i  rynku zawodowego pla-
cówka nasza kreuje swój wizerunek w oparciu o wysoką 
jakość kształcenia i  szkolenia. CKP posiada Certyfikat 
Akredytacji Instytucji Nr PSKM/16/I/2003/2006 Pol-
skiej Sieci Kształcenia Modułowego potwierdzający 
spełnienie kryteriów jakości w  zakresie projektowania, 
realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształ-
cenia i szkolenia zawodowego; również Europejski Atest 
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 Centrum mając na celu wsparcie aktywnych osób 
poprzez wzrost możliwości ich zatrudnienia, rozwój 
przedsiębiorczości oraz dostosowanie swojej oferty edu-
kacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, prowadzi 
efektywną współpracę na poziomie wymiany doświad-
czeń technologicznych z  największymi pracodawcami 
regionu, m.in.: FAMOT Pleszew S.A., SPOMASZ Ple-
szew S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt&Whitney Kalisz, 
WSK Kalisz.

      CKP dysponuje bogato wyposażoną, nowoczesną 
bazą techno – dydaktyczną w  obrębie, której znajdu-
je się czternaście pracowni umożliwiających uczniom 
odbywanie praktyk zawodowych i  zajęć praktycznych 
pod okiem profesjonalnych wykładowców i  nauczycie-
li zawodu według nowoczesnych norm programowych 
zgodnie z aktualnymi wymogami i standardami wyzna-
czanymi przez rynek zatrudnienia.
 Na szczególną uwagę w procesie kształcenia prak-
tycznego i  szkolenia zawodowego zasługują pracownie 
obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) spełniające 
najnowocześniejsze standardy edukacyjne i przemysło-
we. Wyposażenie pracowni stanowią obrabiarki stero-
wane numeryczne (tokarka CNC, frezarka CNC) i nowo-
czesne pionowe centrum obróbkowe CNC z systemami 
sterowań SIEMENS (Sinumeric), HEIDENHAIN do pro-
cesów obróbki, odpowiadających wyzwaniom nowocze-
snego rynku. Wszystkie maszyny numeryczne wspoma-
gane są kompleksowymi stanowiskami komputerowymi 
do projektowania i wspomagania procesów wytwarzania 
CAD/CAM.

Zasada	 współpracy	 oparta	 jest	 o	 wspólnie	 podpisany	 w	
2006r.	Dokument:	„Partnerstwo	na	rzecz	rozwoju	zasobów	
ludzkich	Południowej	Wielkopolski”.
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 Wizytówką Centrum jest również pracownia 
elektrotechniki i  mechatroniki samochodowej 
wyposażona w zintegrowane stanowiska z ma-
kietami działających systemów wtryskowych 
urządzeń różnych układów – benzyna, Diesel, 
wyposażona w  stanowiska instalacji oświetle-
niowej, zapłonowej i systemów zasilających no-
woczesny silnik benzynowy i wysokoprężny oraz 
zintegrowane stanowiska systemów bezpieczeń-
stwa takich jak: ABS, ASR.
 Na wyróżnienie zasługuje również: pracow-
nia elektroniki ogólnej, stanowiąca nowoczesną 
bazę ćwiczeniową, wyposażoną w  zaawan-
sowane technologicznie makiety dydaktyczne 
i moduły z dziedziny elektrotechniki i elektroni-
ki. W pracowni znajduje się 8 stanowisk ćwiczeniowych 
z systemami UniTrain firmy LUKAS NÜLLE.
 W  skład bazy dydaktycznej Centrum wchodzą rów-
nież pracownie pojazdów samochodowych wyposażone 
w urządzenia diagnozujące stan techniczny pojazdu, do 
obsługi ogumienia pojazdu, diagnostyki, pomiaru i regula-
cji geometrii kół samochodowych, urządzenia do instala-
cji i naprawy klimatyzacji w pojazdach samochodowych.
 CKP dysponuje również pracownią spawalnictwa, 
posiadającą Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 
wyposażoną w nowoczesne urządzenia do spawania me-
todami MAG, MIG, TIG, gazowego i cięcia plazmowego.
      W ramach prowadzonej działalności, Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Pleszewie współpracuje ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi powiatu pleszewskiego i powiatów 
sąsiednich, organizując dla tych szkół zajęcia praktyczne 
i praktyki zawodowe. W szczególności z:
 Zespołem Szkół Technicznych w  Pleszewie na ulicy 
Zielonej
 Zespołem Szkół Usługowo Gospodarczych w Plesze-
wie przy ulicy Poznańskiej
 Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Maszewie
 Zespołem Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopol-
skim,
 Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w Jarocinie,
 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.
      W ciągu każdego roku szkolnego CKP w Pleszewie 
przeprowadza zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla 
uczniów i słuchaczy w warunkach odpowiadających przy-
szłym stanowiskom pracy w zawodach: technik mecha-
nik o specjalnościach: budowa, naprawa i  eksploatacja 
pojazdów samochodowych, komputerowe wspomaganie 
procesów wytwarzania; technik mechanizacji rolnictwa 
o  specjalnościach: obróbka mechaniczna, diagnosty-
ka pojazdów, obrabiarki sterowane numerycznie oraz 
spawanie elektryczne; mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych; operator obrabiarek skrawających; 
technik mechatronik; technik elektronik; technik teleko-
munikacji; technik elektryk; technik informatyk o specjal-
nościach: zarządzanie informacją; technik ekonomista; 
technik handlowiec; technik agrobiznesu, technik obsługi 
turystycznej.
 W  ramach posiadanego nowoczesnego potencjału 

techno – dydaktycznego Centrum przeprowadza sze-
reg profesjonalnych kursów potwierdzających określone 
kwalifikacje zawodowe i kursy przekwalifikowujące pod 
kątem zmieniających się preferencji rynku pracy. Wśród 
oferowanych szkoleń należy wymienić: kurs programowa-
nia i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie; kurs 
diagnosty samochodowego; kursy spawalnicze metoda-
mi MAG, TIG, gazowe, elektrodą otuloną; kurs kierowcy 
wózka jezdniowego z napędem silnikowym; kursy infor-
matyczne; kursy z  dziedziny ekonomicznej m.in. kurs 
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie pro-
wadzi dynamiczną i  uznaną współpracę z  Okręgową 
Komisją Egzaminacyjną (OKE) w  Poznaniu. Jest kom-
pleksowo wyposażonym i  przystosowanym ośrodkiem 
egzaminacyjnym, dysponującym stanowiskami egzami-
nacyjnymi odpowiadającymi najnowszym standardom 
wymagań ministerialnych. Posiada Upoważnienia OKE 
do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawo-
dowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski na 
poniższe zawody:
- Upoważnienie Nr 400/2007 dla zawodu Sprzedawca 
522[01] – etap praktyczny
- Upoważnienie Nr 49/2008 do etapu praktycznego 
zawodów:
 - Mechanik pojazdów samochodowych 723[04],
 - Elektromechanik 724[05],
 - Operator obrabiarek skrawających 722[02],
 - Ślusarz 722[03]
      Wychodząc naprzeciw postępującym technologicz-
nie wymaganiom obecnego środowiska edukacji i pracy 
Placówka nasza dąży nieustannie do podnoszenia stan-
dardów kształcenia poprzez unowocześnianie swojej 
bazy techno – dydaktycznej. Prowadzi szeroko zakreślone 
działania w zakresie wyposażenia placówki w najnowo-
cześniejszy sprzęt i  urządzenia naukowo – szkoleniowe 
celem zapewnienia najwyższego poziomu i jakości oferty 
edukacyjnej Centrum.
 Założeniem nadrzędnym Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w  Pleszewie jest skuteczne kształcenie prak-
tyczne i  szkolenie nowoczesnymi metodami z wykorzy-
staniem najnowocześniejszych osiągnięć w  dziedzinie 
sprzętu dydaktycznego, odpowiadające aktualnym prefe-
rencjom i obowiązującym standardom rynku pracy.
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63-300 Pleszew
ul. Ogrodowa 13

Tel/fax. (062) 742-22-56
www.odn.ckp-pleszew.pl

Dyrektor: 
Roman Paruszewski

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Pleszewie

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie powołany został uchwałą Rady Powiatu 
w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2002r. Od stycznia 2006r. działalność Ośrodka finansowana 
jest w całości przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz z dochodów własnych.
 Ośrodek obejmuje swoją działalnością wszystkie szkoły i placówki oświatowe powiatu ple-
szewskiego. Wspiera rozwój nauczycieli jak i uczniów poprzez liczne konferencje, konkursy 
tematyczne oraz projekty edukacyjne o zasięgu powiatowym.

 Wydawnictwa własne: Informator zawierający aktualna ofertę edukacyjną w zakresie do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i  placówek oświatowych w danym 
roku szkolnym

Cele OŚrODKa
•  Organizowanie i prowadzenie działalności w celu podnoszenia jakości pracy szkół  i in-
nych placówek oświatowych działających na terenie powiatu pleszewskiego.
• Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
• Rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do działań nowatorsko
  - innowacyjnych. 
• Wspieranie rad pedagogicznych w zakresie wdrażania zmian w edukacji i podnoszenia 
    efektywności pracy.

zaDania OŚrODKa
1. Prowadzenie doskonalenia na-
uczycieli w zakresie: 
- wspierania ich w   rozwoju zawo-
dowym 
  i osiąganiu stopni awansu zawodo-
wego
- organizowania i  kierowania pro-
cesem kształcenia ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na konstruowanie 
planów dydaktycznych, stosowanie 



III TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO 15

metod aktywizujących, 
właściwe ocenianie wie-
dzy i umiejętności, 
- organizowania i  kiero-
wania procesem wycho-
wawczym ze szczególnym 
uwzględnieniem wycho-
wania patriotycznego 
i obywatelskiego, 
- edukacji regionalnej, 
- edukacji ekologicznej,
- edukacji informatycznej 
i multimedialnej, 
- tworzenia i ewaluacji we-
wnątrzszkolnego systemu 
oceniania, 
- praca z uczniem zdolnym 
w ramach prowadzonego od 2005 r. Programu Rozpoznawania 
  i Wspierania Uzdolnień.
-  pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
2. Prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie:
- wspierania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych we wdrażaniu programu Nowej Matury 
-  organizowania spotkań tematycznych (szkoleń) dla dyrektorów szkół i innych placówek, 
3.Wspieranie rad pedagogicznych w zakresie:
-  projektowania nauczycielskiego planu dydaktycznego,
-  analizowania wyników sprawdzianu i egzaminów oraz wykorzystania ich do oceny jakości 
kształcenia w szkole,
- tworzenia programów rozpoznawania i wspierania uzdolnień,
- diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów i zespołów klasowych oraz tworzenia narzę-
dzi do badania osiągnięć dydaktycznych,
-  budowania programów naprawczych,
4. Prowadzenie działalności promocyjnej Ośrodka.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
6. Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi w regionie i w kraju, uczelniami wyższymi, 
IPN oraz innymi instytucjami wspierającymi oświatę.
7. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych.
8.Rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do działań 
nowatorsko – innowacyjnych.
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Zespół Szkół Specjalnych
w Pleszewie

63-300 Pleszew
ul. Osiedlowa 1

Tel/fax. (062) 742-78--77
www.zs4.neostrada.pl

Dyrektor: 
Elżbieta Kwiatek

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci 
i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej. 

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy

Dla uczniów 
z niepełnosprawnością 

intelektualną  
w stopniu:

- lekkim (od 8 do 16 
osób w klasie) 

-  umiarkowanym 
 i znacznym (od 4 do 

8 osób  
w zespole)

-  głębokim (od 2 do 
4 osób)

Dla uczniów 
z niepełnosprawnością 

intelektualną  
w stopniu:

- lekkim (od 8 do 16 
osób w klasie)  

-  umiarkowanym i 
znacznym (od 4 do 

8 osób  
w zespole)

Dla uczniów 
z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu:

-  umiarkowanym 
 i znacznym 

(od 4 do 8 osób  
w zespole)

W  ramach programu „Pomost Przyjaźni” uczniowie spotykają się 
z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na wspólnych zajęciach. Do 
grona przyjaciół uczniów niepełnosprawnych należą uczniowie z Ze-
społu Szkół Usługowo-Gospodarczych, Zespołu Szkół Technicznych, 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 3 w  Pleszewie.  
W  2003r. (Europejskim Roku Niepełnosprawnych) Pomost Przy-
jaźni otrzymał wyróżnienie w konkursie „Wiem, rozumiem, umiem 
pomóc” ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła organizuje wiele imprez i konkursów. Najważniejszą imprezą 
jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jej 
celem jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie ze 
społeczeństwem. Impreza swym zasięgiem obejmuje południową 
Wielkopolskę. Jej uczestnikami są zarówno osoby niepełnospraw-
ne, jak również uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych z Pleszewa, a także rodzice, nauczyciele, wy-
chowawcy, terapeuci oraz wszyscy, którym bliski jest los ludzi nie-
pełnosprawnych. 
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Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów- 
oligofrenopedagogów, psychologa, pedago-
ga, logopedę. 
uczniowie mają zapewnione: 
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne:
- kompensacyjno-usprawniające
- dydaktyczno-wyrównawcze
- korygujące wady postawy
- artystyczne-terapia przez sztukę
- logopedyczne
• szeroko pojętą indywidualizację metod, 
form i programów nauczania
• zajęcia w świetlicy szkolnej od 7.00 do 
16.00
• opiekę pielęgniarki
• poradnictwo dla rodziców
• bezpłatny dostęp do podręczników
• bezpłatne dojazdy
• codzienne obiady
Szkoła posiada: 
• sale lekcyjne wyposażone w pomoce 
dydaktyczne pozyskane z funduszy Unii 
Europejskiej, 
• klasopracownie: 
- biologiczno-chemiczną, techniczną, 
- dwie sale komputerowe z stałym dostę-
pem do Internetu, 
- salę doświadczania świata, 
- salę „małej gastronomii”, 
- zastępczą salę gimnastyczną, 
- mini siłownię, 
- bibliotekę,
- świetlicę,
- warsztat stolarski.

Od października 2008 r. szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego 
projektu unijnego „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowocze-
sne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyj-
nych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 
9.1.2. Dzięki funduszom pozyskanym na realizację projektu, ze 
środków Unii Europejskiej odbywają się:
 - zajęcia komputerowe, 
- artystyczne (taneczne, teatralne, plastyczne),
-   zajęcia usprawniania technik szkolnych, 
- zajęcia z języka niemieckiego, 
- z doradztwa zawodowego,
 terapia metodą EEG Biofeedback,
- terapia metodą Tomatisa. 

W zajęciach terapeu-
tycznych oprócz uczniów 

naszej szkoły biorą 
udział również uczniowie 
z ZSP nr 2 oraz z ZSP nr 

3 z Pleszewa.

Szkoła  posiada nowoczesne pomoce do pracy z uczniami:
- Sprzęt do pracy metodą Tomatisa. 
Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane 
„elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego 
ucha. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słu-
chowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji jakości ucze-
nia się oraz rozwijania zdolności językowych i  komunikacyjnych. 
Wspomaga również funkcjonowanie dyslektyków.

EEG Biofeedback to nowoczesna aparatura umożliwiająca trening 
mózgu w celu poprawienia jego efektywności. Pacjent podłączony 
poprzez elektrody do systemu kontroluje przebieg videogry wyłącz-
nie przy użyciu myśli. Terapeuta tak dostraja parametry fal mó-
zgowych pacjenta, by stymulować powstawanie nowych wzorców, 
a hamować te niewłaściwe.

W  lutym 2008r. rozpoczęło swoją działalność Pleszewskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w przy-
szłość”. Jego celem jest przede wszystkim tworzenie warunków 
do organizowania działań mających na celu wspieranie rozwoju, 
rehabilitacji i  opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo 
lub ruchowo.

na terenie SzKOły Działa: 
• Samorząd Uczniowski, 
• szkolny sklepik „Kubuś”, 
• gazetka szkolna „To i Owo”, 
• koła zainteresowań: teatralne, infor-
matyczne, sportowe, turystyczne, mu-
zyczne, taneczne, plastyczne, 
• 18 Drużyna Nieprzetartego Szlaku.

pOza tyM SzKOła OrGanizuJe 
- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski,
- Międzyszkolny Konkurs Piosenki Mię-
dzyszkolny Turniej Kręglarski. 
- W konkursach biorą udział uczniowie 
szkół specjalnych z byłego wojewódz-
twa kaliskiego.
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 poradnia psychologiczno-pedagogiczna w pleszewie jest 
przeznaczona dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

 Wspomagamy wszechstronny rozwój młodego pokolenia, wspieramy wychowawczą funkcję rodziny, 
pomagamy nauczycielom w podwyższaniu efektywności procesu nauczania. Rozwiązujemy sygnalizo-
wane problemy, jesteśmy wyczuleni na różnorodne zagrożenia cywilizacyjne. Wnikając w środowisko 
lokalne identyfikujemy problemy i podejmujemy działania zaradcze. Poradnia zatrudnia specjalistów: 
psychologów, pedagogów, neurologopedę, logopedę oraz doradcę zawodowego. W ramach swojej pra-
cy pracownicy Poradni prowadzą badania diagnostyczne oraz terapię :
- psychologiczną, -pedagogiczną, -logopedyczną. W terapii logopedycznej wykorzystywane są najnow-
sze narzędzia do ćwiczeń np. cyfrowy korektor mowy dla osób jąkających się. Terapia pedagogiczna 
ukierunkowana jest na pracę z dziećmi dyslektycznymi. W ramach terapii psychologicznej udzielana 
jest pomoc uczniom,  rodzicom i nauczycielom w procesie wychowania. Celem jej jest poprawne funk-
cjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym i rodzinnym. 
    Oferta Poradni obejmuje również pomoc w przygotowaniu uczniów do wyboru kierunku dalszego 
kształcenia  i zawodu. W związku z tym prowadzone są:
- indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych
- zajęcia warsztatowe dla uczniów wspomagające wybór zawodu
-badania predyspozycji zawodowych dla uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi
- indywidualne rozmowy doradcze w ramach punktu konsultacyjnego działającego w Poradni,  który 
czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 14-16. 
    Udzielamy również wsparcia dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

Korzystanie z  naszych usług jest bezpłatne i dobrowolne. 
Siedziba poradni znajduje się w pleszewie przy 

ul. wyspiańskiego 10. Sekretariat czynny jest od poniedziałku 
do piątku w  godzinach od 7.00 do 15.00. 

zapraSzaMy!

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna w Pleszewie

63-300 Pleszew
ul. Wyspiańskiego 10

Tel/fax. (062) 742-16--55

Dyrektor: 
Danuta Szymańska
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 Młodzież dojeżdżająca do szkół ponadgimnazjal-
nych może skorzystać z oferty świetlicy mieszczącej się  
w Domu Rzemiosła w Pleszewie przy ul. Św. Ducha 5. 
 W świetlicy można bezpiecznie poczekać na autobus lub 
na rozpoczynające się później lekcje. Czekającej młodzieży 
nie dopadnie nuda. Bowiem świetlica oferuje nieodpłatne 
korzystanie z komputerów z dostępem do internetu, stół do 
tenisa, gry edukacyjne i planszowe, podręczną biblioteczkę  
oraz możliwość przygotowania ciepłej herbaty.
 Poza codziennymi działaniami placówka organizuje spo-
tkania i akcje dla wolontariuszy młodzieżowych. Panująca 
w świetlicy atmosfera sprzyja spotkaniom i akcjom organizo-
wanym dla wolontariuszy przy ścisłej współpracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi z powiatu pleszewskiego.
 Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 20:00.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Świetlica miejscem bezpiecznym 
i przyjaznym dla młodzieży
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