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Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznañska 79
63-300 Pleszew
tel. 062 74-29-652

Opracowanie:
Wydział Promocji i Rozwoju

Skład:
Piotr Budnik

Drukarnia:
Firma Usługowo Poligrafi czna FC Druk, Piekarzew 10a

Pleszew, kwiecień 2008r.

Patronat medialny nad targami:
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Uczniowie, gimnazjaliści!
 Po raz drugi w Powiecie Pleszewskim organizujemy Targi Edukacyjne. Or-

ganizujmy je z myślą o Was, abyście mogli wybrać swoją przyszłą szkołę, wyma-

rzony kierunek nauki czy upragniony zawód. 

 Wasi rodzice niejednokrot-

nie musieli opuszczać rodzin-

ny Pleszew, aby kształcić się w 

Kaliszu, Ostrowie czy Pozna-

niu. Dziś młodzi Pleszewia-

nie nie muszą wyjeżdżać w 

poszukiwaniu dobrej szkoły. 

 W szkołach ponagimnazjal-

nych naszego powiatu każdy 

z Was znajdzie coś dla siebie: 

kierunek, który Was interesuje, 

dobrze przygotowaną kadrę 

nauczycielską i instruktor-

ską, nowoczesną bazę lokalową i dydaktyczną. W naszych powiatowych szko-

łach znajdziecie nowych przyjaciół. Oferujemy Wam bardzo dobre wykształcenie 

w sprawdzonych szkołach. Staramy się stwarzać najlepsze warunki do nauki 

i zajęć praktycznych, ale także do uprawiania sportu i realizowania Waszych 

osobistych pasji i zainteresowań, technicznych czy artystycznych.

 Wierzę, że swoje uczniowskie życie zwiążecie z jedną ze szkół ponadgim-

nazjalnych na terenie Powiatu Pleszewskiego.  Życzę sukcesów, dobrych wyni-

ków w nauce, przyjaźni koleżanek i kolegów w ławie szkolnej, udanego startu 

w życie zawodowe. 

 

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

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Dyrektor: 

Izabella Wawroska

Szkoła na szóstkę

Atuty naszej Alma Mater:
- bezpieczny, sprzyjający nauce klimat szkoły oparty na zaufaniu i zrozumieniu
- możliwość zdobycia certyfi katu ECDL

Absolwent „Staszica” to dobry człowiek

Klasa
Przedmioty o rozszerzonym 

programie nauczania

Języki
1. kontynuacja

2. z założenia od podstaw
Przedmiot punktowany

1a
matematyka, informatyka

1. angielski
2. niemiecki

informatyka

1b matematyka, informatyka
1. niemiecki
2. angielski

informatyka

1c biologia, chemia
1. angielski
2. niemiecki

biologia

1d biologia, chemia
1. niemiecki
2. angielski

biologia

1e
j. polski, historia, 

E
1
  j. angielski

E
2
  j. niemiecki 

E
1
  1. angielski

     2. niemiecki
E

2   
1. niemiecki

     2. angielski

historia

1f

geografi a, wiedza 
o społeczeństwie,

F
1
  j. angielski

F
2
  j. niemiecki

F
1
  1. angielski

     2. niemiecki
F

2   
1. niemiecki

     2. angielski

geografi a
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- bogata oferta kółek pozalekcyjnych
- wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie
- szkoła w pełni skomputeryzowana – dwie sale informatyczne
- skomputeryzowana biblioteka szkolna z centrum multimedialnym
- wyposażone pracownie
- partnerzy zagraniczni
- sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach
- sukcesy sportowe - sprzyja temu siłowania oraz dobrze wyposażone sale gimnastyczne
- wykwalifi kowana kadra pedagogiczna – egzaminatorzy maturalni
- w każdej klasie komputer multimedialny z dostępem do Internetu
- posiadamy certyfi kat „Szkoły z Klasą” i „Nauczyciel z Klasą” – wysoka jakość pracy szkoły
- wysoka pozycja liceum w rankingach
- wysoki poziom nauczania - wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
- uczymy działalności charytatywnej, wolontariatu, wrażliwości na drugiego człowieka
- tradycyjne imprezy szkolne
- posiadamy stypendystów
- edukacja fi lmowa, muzyczna, teatralna
- nauka w systemie jednozmianowym
- ważny punkt szkoły to matematyka i informatyka
- rozwijamy talenty
- nagradzamy najlepszych
- pomoc stypendialna

 „Staszic” to liceum z tradycjami, w 2009 będziemy obchodzili 90-lecie istnienia naszej Alma Mater. Ab-
solwent szkoły to dobry człowiek. W szkole panuje szczególna atmosfera, pełna zaufania i zrozumienia. 
Szkoła jest bezpieczna. Obecnie do szkoły uczęszcza 582 uczniów (18 klas) - ponad połowa to uczniowie 
dojeżdżający. Szkoła pracuje w trybie jednozmianowym, lekcje kończą się o 14.20. Piękny budynek szkoły 
jest zabytkowy, ale funkcjonalny i pełen uroku. Posiadamy dwie pracownie komputerowe, nową pracownię 
chemiczną, biologiczną, fi zyczną i językową. Liceum dysponuje dwiema wyremontowanymi salami gimna-
stycznymi i nową siłownią. Uczniowie mają do dyspozycji skomputeryzowaną bibliotekę wraz z multimedial-
nym centrum informacyjnym. Każda klasa w szkole wyposażona jest w komputer multimedialny z dostępem 
do Internetu. Licealiści po zajęciach mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań - szkoła prowadzi liczne 
koła zainteresowań: polonistyczne, teatralne, informatyczne, matematyczne, geografi czne, języka angielskie-
go, historyczne oraz chór. Dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, 
piłki koszykowej chłopców, aerobiku sportowego. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i olim-
piadach zajmując wysokie miejsca (liczni fi naliści). Młodzież wychowujemy w duchu szacunku i wrażliwo-
ści na innych - uczestniczą oni w licznych akcjach charytatywnych, wolontariacie. Klub Hades to ulubione 
miejsce spotkań uczniów w czasie przerw, można tam zjeść śniadanie i wypić herbatę. Niewątpliwym atutem 
liceum jest doświadczona i wykwalifi kowana kadra pedagogiczna, większość nauczycieli posiada uprawnie-
nia egzaminatora egzaminu maturalnego, czego efektem jest bardzo wysoka zdawalność matury. W szkole 
działa prężnie samorząd uczniowski i rada rodziców, która organizuje tradycyjne imprezy integracyjne dla 
klas pierwszych, połowinki, studniówkę. Ciekawą formą spędzania wolnego czasu są wycieczki edukacyjne 
- jednodniowe lub kilkudniowe, w zimie uczniowie wyjeżdżają na obóz narciarski. Szkoła prowadzi aktywną 
wymianę międzynarodową z zaprzyjaźnionym od lat Liceum Królewskim w Chimay w Belgii. Szkoła zajmu-
je wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych.
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63-300 Pleszew, 
ul. Poznańska 36

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

Zespół Szkół  Usługowo - Gospodarczych 
w Pleszewie

Dyrektor: 

Iwona Kałużna

 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie może się poszczycić jedną z najdłuższych historii 
ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu pleszewskiego. Zespół prowadzi nauczanie w czterech ty-
pach szkół :liceum profi lowanym, zasadniczej szkole zawodowej, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, 
szkole policealnej, a począwszy od roku 2008/2009 również w technikum w zawodzie kelnera i ekonomisty.
Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym dwie 
profesjonalne pracownie językowe, w których odbywa się nauka języka angielskiego i niemieckiego, trzy pra-
cownie komputerowe, salę sportową z siłownią, dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią i Multimedialnym 
Centrum Informacji. Każda pracownia naszej szkoły posiada bezpośredni dostęp do Internetu. Nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne służą uczniom naszej placówki również podczas zajęć pozalekcyjnych. Swoje 
zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w kołach: sportowym, językowym, teatralnym, fotografi czno-fi l-
mowym, aerobiku sportowego, ekologicznym,klubie europejskim i innym. Młodzież naszej placówki ucząc się 
pracy wolnotariackiej w liceach, czy w klasach zasadniczej szkoły zawodowej, zdobywa wiedzę i umiejętności, 
które są przepustką na studia lub podstawą pracy zawodowej. Szkoła jest dla nich miejscem, gdzie kształtuje 
się ich zainteresowania często decydujące o wyborze dalszej drogi życiowej, ich rozwojowi sprzyja praca 
w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań czy zespołach sportowych. Praca ta przynosi wymier-
ne efekty. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy:
 coroczne stypendia za wyniki w nauce –Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, ponadto 
od roku 2004 dla najlepszego maturzysty roku- nagroda pieniężna ufundowana przez Dyrektora Szkoły.

 Uczestnictwo w różnorakich kon-
kursach przedmiotowych, zwłaszcza 
zawodowych (cukiernicy, stolarze) 
w zawodach sportowych, ale także 
i w ogólnopolskich i międzynaro-
dowych projektach edukacyjnych 
– ostatni projekt międzynarodo-
wy – Wiosna Europejska 2004r. 
Uczestnictwo w projekcie Echo- 
Poznańskiego Czerwca 1956 – or-
ganizowanym pod patronatem 
Wielkopolskiego Kuratora Oświa-
ty. Ponadto jako jedna z dziesięciu 
szkół w Polsce udział w symulacji 
wyborów samorządowych w ramach 
dnia europejskiej edukacji obywatel-
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skiej, organizowanej przez Polską Fundację 
im. Roberta Schumana. Szkoła uczestniczy 
w ogólnopolskich projektach: „Ocenia-
nie kształtujące w szkole samorządowej”, 
„Przyjazna szkoła”, Leonardo da Vinci, 
Projekt Edukacyjny Newsweeka.
 Udział w konkursach przedmiotowych 
zwłaszcza zaś w zakresie języka niemiec-
kiego, gdzie w minionych latach nasza 
uczennica Katarzyna Grocholska zdoby-
ła I miejsce w Wielkopolsce w konkursie 
Niemcy bez tajemnic, w roku 2006 nato-
miast zajęła w tym konkursie II miejsce 
w Wielkopolsce.
W 2004 r. wyróżnienie dla Zespołu Szkół 
Usługowo – Gospodarczych medalem Za 
Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju.
 Bicie rekordu Guinessa, przez 29 uczniów szkoły, poprzez przygotowanie „Pleszewskiej Sałatki” podczas 
obchodów Dni Pleszewa w 2003 r.
  Placówka począwszy od 1987 roku, zrzeszona jest w klubie szkół im. Hipolita Cegielskiego, skupiającym 
11 placówek z całej Polski, którym patronuje ten Wielkopolanin. W kalendarzach imprez szkolnych na stałe 
wpisane są ogólnopolskie zawody w różnych dyscyplinach sportowych oraz, turnieje wiedzy o patronie.
 Aktywne kontakty zagraniczne z 4 partnerami (trzech z Niemiec- Lipsk, Quedlinburg i Gütersloh oraz 
jeden z Włoch- Scheggino), począwszy od roku 2003 w ramach programu Leonardo da Vinci: 7 grup mło-
dzieży naszej placówki, przebywało na międzynarodowych stażach (łącznie około 140 osób było w Niem-
czech i we Włoszech. 

 Systematyczna współpraca zagraniczna możliwa jest w ramach przygotowywanych przez szkołę, projek-
tów Leonardo da Vinci. Począwszy od roku 2004 nasza placówka pozyskała ponad 100.000 EURO ze środ-
ków unijnych dzięki temu uczniowie w każdym roku szkolnym uczestniczą w międzynarodowych wymianach 

młodzieży nieodpłatnie.

 Uczniowie i słuchacze naszej placówki przystępują z powodzeniem do egzaminów potwierdzających kwa-
lifi kacje zawodowe przed Komisją Egzaminacyjną Cechu Rzemiosł Różnych oraz Okręgową Komisją Egza-
minacyjna. Uzyskane w ten sposób dyplomy potwierdzające kwalifi kacje zawodowe uznawane są w krajach 
Unii Europejskiej.
 W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im. H. Cegielskiego, która nadal stanowi główny trzon szkoły, 
kształci się młodzież w różnych zawodach, bardzo poszukiwanych w chwili obecnej nie tylko na lokalnym 
rynku pracy ale również i w krajach UE.

 Uczniowie tych klas praktyczną naukę za-
wodu odbywają w zakładach usługowych oraz 
rzemieślniczych naszego regionu. Niewątpli-
wą korzyścią wynikającą z odbywania praktyk 
u lokalnych pracodawców jest obok otrzy-
mywanego wynagrodzenia, możliwość nauki 
zawodu w zakładach pracy wyposażonych 
w nowoczesne technologie, bezpośrednia ob-
sługa klienta, a także o wiele większe szanse na 
zatrudnienie w przyszłości.
 Nauka w klasach dla młodzieży odbywa się 
na jedna zmianę tj. od 8.00- 15.10.
Przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra, do-
brze wyposażone pracownie, sprzyjające nauce 
i rozwojowi zainteresowań uczniów i słuchaczy.  
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 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie jest szkołą kształcącą młodzież i dorosłych od prawie 45 lat. Pro-
wadzi nauczanie w czterech typach szkół: Technikum dla młodzieży i dla dorosłych, Liceum Ogólnokształ-
cącym dla młodzieży, Liceum Profi lowanym dla młodzieży i Szkole Policealnej dla dorosłych. 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 
Internetu. 
 W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół Technicznych proponuje absolwentom gimnazjum 
naukę w: 
* Liceum Ogólnokształcącym o rozszerzonym programie 
nauczania matematyki, informatyki i języka obcego
* Liceum Profi lowanym o profi lu zarządzanie infor-
macją
* Technikum Mechanicznym
* Technikum Samochodowym
* Technikum Mechatronicznym
* Technikum Ekonomicznym
* Technikum Handlowym
* Technikum Gastronomicznym
a absolwentom szkół średnich zdobycie zawodu tech-
nika informatyka albo technika ekonomisty 
w szkole policealnej dla dorosłych.
 Młodzież w Zespole Szkół Technicznych jest 
przygotowywana przez fachową kadrę nauczycieli do 
ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu matu-
ralnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifi ka-
cje zawodowe.
 Zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz 
praktyki zawodowe odbywają się w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego, w szkolnych pracowniach gastro-
nomicznych oraz zakładach pracy. Ponad pięcioletnia 
współpraca szkoły ze szkołą partnerską w Niemczech 
umożliwia uczniom również wyjazd na praktyki zagra-
niczne. W szkole działają koła zainteresowań, sekcje 
sportowe, klub europejski, gazetka szkolna oraz szkol-
ne radio.

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

Zespół Szkół  Technicznych
w Pleszewie

Dyrektor: 

Marek Szczepański

WIEDZA JEST KLUCZEM DO NASZYCH 
SUKCESÓW. ZAJMUJEMY WYSOKIE 

MIEJSCA W KONKURSACH:
- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej– 
mamy laureatów na szczeblu centralnym!!!
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KAN-
GUR – zdobyliśmy odznakę brązowego kangura
- Olimpiada Wiedzy o Regionie Przedsiębiorczości
- Wojewódzkie Zawody Modeli Redukcyjnych
- Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
- Wielkopolski Konkurs NASZA EUROPA
- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Województwa 
Wielkopolskiego
- Wojewódzki Konkurs Astronomiczny
- Powiatowy Konkurs Chemiczny
- Powiatowy Konkurs Fizyczny
- Powiatowy Konkurs Ortografi czny
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski
- Ogólnopolskie Internetowe Zawody Matematycz-
ne MATMIX
- Konkurs Matematyczny EUKLIDES
- Konkurs Języka Angielskiego 
- Konkurs Języka Niemieckiego 
- Międzyszkolna Liga Strzelecka
- Zawody Powiatu Pleszewskiego w strzelaniu z 
karabinka pneumatycznego
- Powiatowe Zawody Drużyn Ratowniczych
- Konkurs „Najlepszy projekt odzieży wieczorowej
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Liceum Ogólnokształcące przygotowu-
je ucznia do podjęcia dalszego kształce-
nia w wybranym przez niego kierunku. 
Poszerza wiadomości z zakresu przed-
miotów ogólnokształcących co pozwala 
na kontynuowanie nauki w dowolnej 
wyższej uczelni wybranej przez absol-
wenta. Nauka trwa 3 lata.
 Liceum profi lowane – zarządzanie 
informacją umożliwia kształtowanie 
umiejętności analizowania, szeregowa-
nia i zarządzania informacją pochodzą-
cą z różnych źródeł multimedialnych. Profi l uwzględnia konieczność stosowania technologii informatycznej 
w zarządzaniu informacją, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetu i projektowania baz 
danych. Nauka trwa 3 lata.
 Technikum mechaniczne jest szkołą, w której uczeń poznaje technologię, budowę maszyn i urządzeń 
programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz posiądzie ważne umiejętności 
z zakresu projektowania procesów technologicznych. Nauka trwa 4 lata.
 Technikum Samochodowe przygotowuje do wykonywania zawodów: doradca serwisowy w autoryzowa-
nych stacjach obsługi pojazdów, biegły z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego, diagnosta 
stacji kontroli pojazdów. Podczas procesu kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum 
Kształcenia Praktycznego, które jest placówką dysponującą odpowiednio rozbudowaną i udoskonaloną bazą 
dydaktyczną. Nauka trwa 4 lata.
  Technikum mechatroniczne przygotowuje ucznia do projek-

towania i obsługi nowoczesnych urządzeń i linii produkcyj-
nych. Łączy umiejętności aż trzech dziedzin nauki: mecha-
niki, elektroniki i informatyki, bo tego wymaga nowoczesny 
przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej jak i 
dużej fi rmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych 
urządzeń technicznych. Technicy mechatronicy mogą być za-
trudnieni na stanowiskach: konstruktora, kierownika działu 
obsługi i napraw, operatora i programisty CNC, diagnosty 
i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku. 
Nauka trwa 4 lata.

   Technikum Ekonomiczne przygotowuje specjalistów na 
potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa, zapewnia kwa-
lifi kacje do prowadzenia własnej fi rmy. Uczniowie poznają 
tajniki rachunkowości, fi nansów, ekonomii, prawa, public 
relations.  Absolwenci szkoły pracują w bankach, urzędach 
skarbowych oraz w innych fi rmach na samodzielnych stano-
wiskach. Nauka trwa 4 lata.

   Technikum Handlowe gwarantuje uczniom zdobycie no-
woczesnych kwalifi kacji menadżerskich a także przygotowuje 
do prowadzenia własnej fi rmy. Szkoła zapewnia absolwentom 
umiejętność obsługi komputera, ksero, faksu, znajomość pod-
staw ekonomii, fi nansów i strategii zarządzania handlem. Na-
uka trwa 4 lata.

   Technikum Gastronomiczne kształci uczniów w zawo-
dzie kucharz, pozwala na doskonalenie przyszłej kadry, która 
zapewni rozwój gastronomii na naszym terenie. Uczniowie 
mają możliwość doskonalić umiejętności praktyczne zwią-
zane z produkcją gastronomiczną oraz obsługą konsumenta. 
Nauka trwa 4 lata.

UCZNIOWIE ZST W PLESZEWIE 
WALCZĄ NA ARENACH SPORTO
WYCH W WIELU DYSCYPLINACH 

ZAJMUJĄC CZOŁOWE MIEJSCA 
W WIELKOPOLSCE 

Najważniejszymi osiągnięciami minionego 
roku były:
- II miejsce Mistrzostw Wielkopolski  w 
aerobiku grupowym
- I miejsce w Wielkopolsce w drużynowych 
mistrzostwach w tenisie stołowym dziewcząt 
oraz II miejsce w rejonie chłopców
- Indywidualne medale Mistrzostw Wielko-
polski w lekkiej atletyce
- II miejsce w indywidualnych Mistrzo-
stwach Wielkopolski w tenisie stołowym 
dziewcząt
- III miejsce w fi nałach rejonu w piłce siatko-
wej chłopców
- Udział w półfi nałach rejonu w piłce koszy-
kowej i piłce nożnej chłopców
- Udział w fi nałach wielkopolski w sztafeto-
wych 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
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SZKOŁA O DUŻYCH TRADYCJACH
     Szkoła została założona w 1957 r. We wrześniu ubiegłego 
roku obchodziliśmy złoty jubileusz 50-lecia. Dobrze przygo-
towuje uczniów do zawodu jak również do wyższych studiów. 
Grono pedagogiczne stanowi grupa dynamicznych, oddanych 
nauczycieli, którym zależy na sukcesach młodzieży.
SZKOŁA WYŻSZA
 Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować na-
ukę w naszej szkole w Zamiejscowych Studiach Zaocznych 
Akademii Rolniczej w Poznaniu
SZKOŁA DOBRZE WYPOSAŻONA
• pięć pracowni informatycznych ze stałym dostępem do in-
ternetu,
• pięć multimedialnych sal wykładowych,
• dwie pracownie z tablicami interaktywnymi,
• dwa laboratoria językowe,
• pracownie i laboratoria ćwiczeniowe: biologii, chemii,
• analizy żywności,
• mini - piekarnię
• pracownie przedmiotowe.
SZKOŁA INNOWACYJNA
Otwiera się na zewnątrz poprzez różnego rodzaju aktywności:
- wymiana z partnerami europejskimi (Niemcy, Belgia),
- realizacja projektów Leonardo da Vinci (instytut IGV Nu-
thetal, DEULA Westerstede),
- organizacja sesji popularnonaukowych,
- udział i sukcesy (tytuły laureatów na szczeblu ogólnopol-
skim) na olimpiadach dla poszczególnych zawodów,
- krajowe i zagraniczne wycieczki zawodowe
- prowadzenie centrum kształcenia na odległość
SZKOŁA SPORTOWA
     Stawiamy na wszechstronny rozwój fi zyczny uczniów. Po-
siadamy: salę sportową, pełnowymiarowy stadion sportowy, 
salę fi tness, siłownię.
SZKOŁA MUZYCZNA
     Młodzież ma możliwość gry w orkiestrze szkolnej, która 
uświetnia swymi występami imprezy organizowane na terenie 
szkoły, gminy i powiatu.

SZKOŁA PROWADZI:
INTERNAT
Oferujemy dla naszych uczniów, słuchaczy i studentów dobre 
warunki zakwaterowania, wysoką jakość posiłków oraz specja-
listyczną opiekę ze strony wychowawców. 
 LABORATORIA WARSZTATOWE
• podstaw diagnostyki pojazdów rolniczych, 
• obsługi, napraw, użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych,
• elektrotechniki,
• spawalni i kuźni,
• obróbki ręcznej i mechanicznej,
• techniki ochrony roślin.
GOSPODARSTWO
      W 36 hektarowym gospodarstwie szkoła prowadzi zajęcia 
praktyczne z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mecha-
nizacji rolnictwa.
STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY
 Stacja prowadzi badania kontrolne opryskiwaczy, oraz 
działalność szkoleniową i doradczą z zakresu techniki ochrony 
roślin.  
PRAKTYKI ZAWODOWE
Organizujemy praktyki zawodowe w:
• gospodarstwie szkolnym,
• wybranych gospodarstwach rolnych,
• przedsiębiorstwach i warsztatach usług technicznych,
• zakładach przemysłu rolno-spożywczego,
• u partnerów zagranicznych (Holandia, Belgia, Niemcy, 
Szwajcaria, Norwegia).
SZKOLENIA KURSOWE
• prawo jazdy kategorii B i T,
• operator kombajnów zbożowych i maszyn samobieżnych,
• stosowania środków ochrony roślin i użytkowania opryski-
waczy,
• językowe przygotowujące do kwalifi kacji na praktyki zagra-
niczne,
• centrum kształcenia na odległość
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI
W czytelni szkolnej uczniowie mogą korzystać ze stałego do-
stępu do Internetu na czterech stanowiskach komputerowych.

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

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

Zespół Szkół  Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Dyrektor: 

Grażyna Borkowska

ATUTAMI SZKOŁY SĄ:
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63-300 Pleszew
Al. Wojska Polskiego 4

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

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pleszewie

Dyrektor: 

Roman Paruszewski

Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (CKP) jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą jedną 
z pierwszych siedemnastu, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest jednostką organizacyjną Sta-
rostwa Powiatowego w Pleszewie.
      Już od 1996 roku jako dynamiczny ośrodek edukacyjno – 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 przekwa-
lifi kowujące) w szerokim zakresie przedmiotowym według najnowszych programów nauczania i nowoczesnych 
standardów zawodowych pod kątem przyszłego zawodu i aktualnych potrzeb rynku pracy. Zasięgiem oddziaływa-
nia obejmuje teren powiatu pleszewskiego i powiatów 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 placówka 
nasza kreuje swój wizerunek w oparciu o wysoką jakość kształcenia i szkolenia. CKP posiada Certyfi kat Akredy-
tacji Instytucji Nr PSKM/16/I/2003/2006 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego potwierdzający spełnienie kry-
teriów jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia 
zawodowego; również Europejski Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Centrum mając na celu wsparcie aktywnych osób poprzez wzrost możliwości ich zatrudnienia, rozwój przedsię-
biorczości oraz dostosowanie swojej oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, prowadzi efektywną 
współpracę na poziomie wymiany doświadczeń technologicznych z największymi pracodawcami regionu, m.in.: 
FAMOT Pleszew S.A., SPOMASZ Pleszew S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt&Whitney Kalisz, WSK Kalisz. 
Zasada współpracy oparta jest o wspólnie podpisany w 2006r. Dokument: „Partnerstwo na rzecz rozwoju zasobów 
ludzkich Południowej Wielkopolski”.
      CKP dysponuje bogato wyposażoną, nowoczesną bazą techno – dydaktyczną w obrębie której znajduje się 
czternaście pracowni umożliwiających uczniom odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych pod okiem 
profesjonalnych wykładowców i nauczycieli zawodu według nowoczesnych norm programowych zgodnie z aktu-
alnymi wymogami i standardami wyznaczanymi przez rynek zatrudnienia.
Na szczególną uwagę w procesie kształcenia praktycznego i szkolenia zawodowego zasługują pracownie obrabiarek 
sterowanych numerycznie (CNC) spełniające najnowocześniejsze standardy edukacyjne i przemysłowe. Wyposa-
żenie pracowni stanowią obrabiarki sterowane numeryczne (tokarka CNC, frezarka CNC) i nowoczesne pionowe 
centrum obróbkowe CNC z systemami sterowań SIEMENS (Sinumeric), HEIDENHAIN do procesów obróbki, 
odpowiadających wyzwaniom nowoczesnego rynku. Wszystkie maszyny numeryczne wspomagane są komplekso-
wymi stanowiskami komputerowymi do projektowania i wspomagania procesów wytwarzania CAD/CAM.
 Wizytówką Centrum jest również pracownia elektrotechniki i mechatroniki samochodowej wyposażona 
w zintegrowane stanowiska  z makietami działających systemów wtryskowych urządzeń różnych układów – benzyna, 
Diesel, wyposażona w stanowiska instalacji oświetleniowej, zapłonowej i systemów zasilających nowoczesny silnik 
benzynowy i wysokoprężny oraz zintegrowane stanowiska systemów bezpieczeństwa takich jak: ABS, ASR.
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 Na wyróżnienie zasługuje również: pracownia elektroniki ogólnej, stanowiąca nowoczesną bazę ćwiczeniową, 
wyposażoną w zaawansowane technologicznie makiety dydaktyczne i moduły z dziedziny elektrotechniki i elek-
troniki. W pracowni znajduje się 8 stanowisk ćwiczeniowych z systemami UniTrain fi rmy LUKAS NÜLLE.
W skład bazy dydaktycznej Centrum wchodzą również pracownie pojazdów samochodowych wyposażone 
w urządzenia diagnozujące stan techniczny pojazdu, do obsługi ogumienia pojazdu, diagnostyki, pomiaru i regula-
cji geometrii kół samochodowych, urządzenia do instalacji i naprawy klimatyzacji w pojazdach samochodowych.
CKP dysponuje również pracownią spawalnictwa, posiadającą Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wypo-
sażoną w nowoczesne urządzenia do spawania metodami MAG, MIG, TIG, gazowego i cięcia plazmowego.
      W ramach prowadzonej działalności, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie współpracuje ze szko-
łami ponadgimnazjalnymi powiatu pleszewskiego i powiatów sąsiednich, organizując dla tych szkół zajęcia prak-
tyczne i praktyki zawodowe. W szczególności z:
Zespołem Szkół Technicznych w Pleszewie na ulicy Zielonej
Zespołem Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie przy ulicy Poznańskiej
Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
Zespołem  Szkół   Technicznych  w Ostrowie Wielkopolskim,
Zespołem  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza 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 przyszłym stanowiskom pracy w zawodach: technik mechanik 
o specjalnościach: budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, komputerowe wspomaganie proce-
sów wytwarzania; technik mechanizacji rolnictwa o specjalnościach: obróbka mechaniczna, diagnostyka pojazdów, 
obrabiarki sterowane numerycznie oraz spawanie elektryczne; mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych; 
operator obrabiarek skrawających; technik mechatronik; technik elektronik; technik telekomunikacji; technik elek-
tryk; technik informatyk o specjalnościach: zarządzanie informacją; technik ekonomista; technik handlowiec; tech-
nik agrobiznesu, technik obsługi turystycznej.
W ramach posiadanego nowoczesnego potencjału techno – dydaktycznego Centrum przeprowadza szereg pro-
fesjonalnych kursów potwierdzających określone kwalifi kacje zawodowe i kursy przekwalifi kowujące pod kątem 
zmieniających się preferencji rynku pracy. Wśród oferowanych szkoleń należy wymienić: kurs programowania i ob-
sługi obrabiarek sterowanych numerycznie; kurs diagnosty samochodowego; kursy spawalnicze metodami MAG, 
TIG, gazowe, elektrodą otuloną; kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym; kursy informatyczne; 
kursy z dziedziny ekonomicznej m.in. kurs sprzedawcy z obsługą kasy fi skalnej.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie prowadzi dynamiczną i uznaną współpracę z Okręgową Komi-
sją Egzaminacyjną (OKE) w Poznaniu. Jest kompleksowo wyposażonym i przystosowanym ośrodkiem egzami-
nacyjnym, dysponującym stanowiskami egzaminacyjnymi odpowiadającymi najnowszym standardom wymagań 
ministerialnych. Posiada Upoważnienia OKE do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych po-
twierdzających kwalifi kacje 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 technologicznie wymaganiom obecnego środowiska edukacji  i pracy 
Placówka nasza dąży nieustannie do podnoszenia standardów kształcenia poprzez unowocześnianie swojej bazy 
techno – dydaktycznej. Prowadzi szeroko zakreślone działania w zakresie wyposażenia placówki w najnowocze-
śniejszy sprzęt i urządzenia naukowo – szkoleniowe celem zapewnienia najwyższego poziomu i jakości oferty 
edukacyjnej Centrum.
 Założeniem nadrzędnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie jest skuteczne kształcenie praktycz-
ne i szkolenie nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie sprzętu 
dydaktycznego, odpowiadające aktualnym preferencjom 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
został powołany uchwałą Rady Powiatu z dnia l czerwca 2002 r. Jest jednostką podległą Starostwu Powia-
towemu w Pleszewie i w całości przez nie fi nansowaną. ODN obejmuje swym zasięgiem teren powiatu 
pleszewskiego oraz powiatów ościennych. 
Do głównych zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie należy:
• doskonalenie oświatowej kadry kierowniczej,
• szkolenia Rad Pedagogicznych szkół i placówek oświatowych,
• planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli,
• kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie przedmiotowo - metodycznym,
• wspieranie uzdolnień uczniów poprzez organizację konkursów, warsztatów i projektów edukacyjnych 
o zasięgu powiatowym,
• szkolenie Zespołu Liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
 Ośrodek zatrudnia 5 doradców metodycznych, którzy diagnozując potrzeby nauczycieli w zakresie do-
radztwa i doskonalenia za-
wodowego, realizują swoje 
zadania poprzez udzielanie 
indywidualnych konsultacji, 
prowadzenie otwartych  za-
jęć edukacyjnych i warszta-
towych oraz innych form do-
skonalenia wspomagających 
pracę dydaktyczno – wycho-
wawczą nauczycieli. Konfe-
rencje, spotkania i warsztaty 
dla nauczycieli prowadzą 
również m.in. profesorowie 
wyższych uczelni i pracow-
nicy IPN.
 Nasza placówka współ-
pracuje z CODN w War-
szawie, UAM w Poznaniu, 
wizytatorami Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu – Wy-
dział Nadzoru Pedagogicz-
nego w Kaliszu, wydawnic-
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twami edukacyjnymi, regionalną prasą oraz innymi ośrodkami metodycznymi.
 Szczupłą obsadę kadrową wspomaga od początku istnienia placówki Zespół Liderów Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia Nauczycieli. Tworzą go nauczyciele wyłonieni przez Rady Pedagogiczne szkół powiatu ple-
szewskiego.
Do najważniejszych zadań Lidera WDN należy:
• udział w planowaniu i realizacji zadań Ośrodka,
• gromadzenie i przekazywanie informacji o macierzystej szkole,
• badanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia,
• informowanie Rady Pedagogicznej macierzystej szkoły o działaniach podejmowanych przez Ośrodek,
• współudział w opracowywaniu i upowszechnianiu materiałów metodycznych,
• podnoszenie swoich kwalifi kacji i wiedzy merytorycznej jako Lidera WDN.

 Corocznie wydawany jest „Informator” zawierający aktualną ofertę edukacyjną w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w danym roku szkolnym oraz informacje 
o prowadzonych konkursach.

 W roku szkolnym 2005/2006 Ośrodek przystąpił do opracowywania i wdrażania

 PROGRAMU ROZPOZNAWANIA I WSPIERANIA UZDOLNIEŃ.                                                                                      
 Ma on na celu rozpoznanie uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach, czy też obdarowanych talentem 
w określonej dziedzinie oraz stworzenie im warunków do rozwoju posiadanych uzdolnień. Realizacja Pro-
gramu następuje poprzez:
• podnoszenie świadomości wśród kadry pedagogicznej i rodziców odnośnie potrzeb dzieci szczególnie 
uzdolnionych,
• rozwinięcie procedur rozpoznawania utalentowanych uczniów, korzystając z bogatej literatury pedagogicz-
nej oraz doświadczeń dolnośląskich szkół, wspomagających ODN w przygotowaniu tegoż programu,
• śledzenie i stymulowanie aktywności umysłowej i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• dążenie do stworzenia optymalnych warunków, w których uczniowie uzdolnieni 
i utalentowani mogliby rozwijać swój potencjał,
• zachęcanie uczniów do aktywności twórczej,
• kształtowanie ucznia twórczego o szerokich horyzontach umysłowych,
• rejestrowanie postępów dokonywanych przez uczniów rozpoznanych jako szczególnie uzdolnionych i uta-
lentowanych,
• opracowanie przejrzystych strategii wspólnego wspierania i motywowania tychże uczniów, zarówno w śro-
dowisku szkolnym, jak i poza nim,
• poszukiwanie dostępu do wszelkich możliwych Źródeł wsparcia dla tychże dzieci.
Z myślą o najbardziej utalentowanych organizowane są corocznie konkursy przedmiotowe.
 W roku szkolnym 2007/2008 nasza placówka proponuje uczniom wszystkich typów szkół 11 konkursów 
oraz jeden dla sześciolatków. W ramach tegoż programu prowadzone są warsztaty dla dzieci i młodzieży 
o uzdolnieniach plastycznych.
 Ośrodek objął szczególną opieką młodych nauczycieli stawiających pierwsze kroki 
w zawodzie oraz tych, którzy ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 W naszych działaniach wspiera nas grupa twórczych nauczycieli, którzy chętnie dzielą się swoimi pomy-
słami również w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz mającymi problemy w nauce.
 W ciągu każdego roku z różnych form doskonalenia prowadzonych w Ośrodku korzysta kilkaset nauczy-
cieli szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. 
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63-300 Pleszew
ul. Osiedlowa 1

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

Zespół Szkół Specjalnych
w Pleszewie

Dyrektor: 
Elżbieta Kwiatek

 Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności intelektualnej. W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przy-
sposabiająca do Pracy. Uczniowie uczą się w małych zespołach klasowych. Utworzone są klasy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (od 8 do 16 osób) zespoły edukacyjne dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (od 4 do 8 osób) oraz zespoły 
rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 2 do 
4 osób). Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów- oligofrenopedagogów, psychologa, pedagoga, logopedę. 
 Główna siedziba Szkoły znajduje się w Pleszewie przy ulicy Osiedlowej 1. Ponadto zajęcia odbywają się 
w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pleszewie, Uczniowie z nauczania zintegrowanego uczą się w klasach przy Zespole Szkół Rol-
nicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Funkcjonuje również Oddział Przyszpitalny przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.
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
udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach kółek zainteresowań
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 dostępem do Interne-
tu, salę doświadczania świata, „małej gastronomii”, zastępczą salę gimnastyczną, mini siłownię, bibliotekę, 
świetlicę. W tym roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce do pracy z uczniami. Sprzęt do pracy me-
todą Tomatisa. Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, 
które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słucho-
wej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności językowych 
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i komunikacyjnych. Wspomaga również funkcjonowanie dyslektyków. EEG Biofeenback to nowoczesna 
aparatura umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności. Pacjent podłączony poprzez 
elektrody do systemu kontroluje przebieg videogry wyłącznie przy użyciu myśli. Terapeuta tak dostraja para-
metry fal mózgowych pacjenta, by stymulować powstawanie nowych wzorców, a hamować te niewłaściwe.
 Na terenie Szkoły działa: Samorząd Uczniowski, szkolny sklepik „Kubuś”, gazetka szkolna „To i Owo”, 
koła zainteresowań: teatralne, informatyczne, sportowe, turystyczne, muzyczne, taneczne, plastyczne, 18 Dru-
żyna Nieprzetartego Szlaku. W ramach programu „Pomost Przyjaźni” uczniowie spotykają się z młodzieżą 
szkół ponadgimnazjalnych na wspólnych zajęciach. Do grona przyjaciół uczniów niepełnosprawnych należą 
uczniowie z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych, Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształ-
cącego 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 Nie-
pełnosprawnością Intelektualną. Jej celem jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie ze 
społeczeństwem. Impreza swym zasięgiem obejmuje południową Wielkopolskę. Jej uczestnikami są zarówno 
osoby niepełnosprawne, jak również uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
z Pleszewa, a także rodzice, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci oraz wszyscy, którym bliski jest los ludzi 
niepełnosprawnych. Poza tym Szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych, Międzyszkolny Turniej Kręglarski. W konkursach biorą 
udział uczniowie szkół specjalnych z byłego województwa kaliskiego. 
 W kalendarz szkolnych imprez na stałe wpisały się: festyn zdrowia, festyn regionalny, ekologiczny, zabawa 
andrzejkowa, Mikołajki, spotkanie gwiazdkowo-noworoczne organizowane we współpracy z radą Rodziców, 
powitanie wiosny, Zajączek, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, dzień Obrony Cywilnej.
 Uczniowie biorą także udział w wielu konkursach i imprezach, które odbywają się poza szkołą. Do imprez 
tych należą m.in. Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie” w Borzęciczkach, Międzyszkolny Kon-
kurs profi laktyczny w Ostrowie Wlkp., Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Maska” w Ostrowie Wlkp., Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów w Ostrzeszowie, Regionalny Prze-
gląd Widowisk jasełkowych Bożonarodzeniowych w Gizałkach, Wiosennych Biegach Lekkoatletycznych 
w Ostrowie Wlkp.
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63-300 Pleszew
ul. Wyspiańskiego 10

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Pleszewie

Dyrektor: 

Danuta Szymańska

 Wspomagamy wszechstronny rozwój młodego pokolenia, wspieramy wychowawczą funkcje rodziny, 
pomagamy nauczycielom w podwyższaniu efektywności procesu nauczania. Rozwiązujemy sygnalizowane 
problemy, jesteśmy wyczuleni na różnorodne zagrożenia cywilizacyjne. Wnikając w środowisko lokalne iden-
tyfi kujemy problemy i podejmujemy działania zaradcze .
 Poradnia zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, 
neurologopedów, którzy świadczą usługi dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli zamieszkujących 
i pracujących na naszym terenie.
 Poradnia przystosowana jest do pracy z dziećmi młodzieżą niepelnosprawną. Posiada pełne wyposażenie 
testowe do badan poziomu inteligencji, testy wiadomości szkolnych, a także dysponuje programami kompu-
terami do prowadzenia zajęć terapeutycznych, a także programy komputerowe służące do wczesnych wykry-
wania wad wymowy, słuchu i wzroku.
Zgłaszając się do naszej Poradni uzyskasz: 
- poradę psychologa, pedagoga, logopedy, 
- diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną
- pomoc w  pokonywaniu trudności w uczeniu się 
- pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i innych, 
- pomoc w wyborze kierunku kształcenia, szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów.
 Prowadzimy terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.
 Pomocy udzielamy: -dzieciom od 3 roku życia, -dzieciom przedszkolnym, -dzieciom i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, -rodzicom, -nauczycielom.
Pod opieką Poradni  znajdują się:- przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie powiatu pleszewskiego, 
szkoły podstawowe, -gimnazja , -szkoły ponadgimnazjalne, -placówki specjalne.
Możesz się do nas zgłosić zawsze gdy masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga, logopedy – 
bez skierowania konsultując się  z nami osobiście lub telefonicznie.

NASZA POMOC JEST BEZPŁATNA.
Siedziba Poradni znajduje się w Pleszewie przy ul. Wyspiañskiego 10.

Sekretariat placówki jest czynny od poniedziałku do pitku od godz: 7.00 – 15.00.

ZAPRASZAMY.                                            

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie przeznaczona jest dla dzieci, 
młodzieży, rodziców i nauczycieli.
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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 auto-
bus 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 
spotkania i akcje dla wolontariuszy młodzieżowych. Pa-
nująca w świetlicy atmosfera sprzyja spotkaniom i akcjom 
organizowanym 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



II TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO20


