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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

Co dalej, gimnazjalisto?
Na zakończenie prezentacji ofert
szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiamy oferty Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz Młodzieżowego
Centrum Kariery.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie

Oferta:
Wsparcie uczniów w przezwyciężaniu trudności dyslektycznych i wychowawczych. Pomoc nauczycielom w
rozwijaniu potencjalnych możliwości
oraz mocnych stron uczniów.
1. Terapia pedagogiczna dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności szkolnych.
2. Porady indywidualne dla dzieci i
młodzieży z trudnościami szkolnymi
oraz ich rodziców.
3. Wspomaganie metodyczne rodziców pomagających swojemu dziecku w
nauce.
4. Prelekcje i wykłady dla rodziców.
5. Programy adaptacyjne dla uczniów
klas pierwszych gimnazjum i liceów.
6. Programy socjoterapeutyczne dla
dzieci i młodzieży.
7. Pomoc dzieciom i młodzieży z
wybitnymi uzdolnieniami.
Pomoc uczniom w dokonywaniu
wyboru kierunku kształcenia, zawodu i
planowaniu kariery zawodowej.
1. Indywidualne porady udzielane
uczniom i ich rodzicom w zakresie wyboru
kierunku kształcenia zawodowego.

2. Pomoc w zmianie kierunku
kształcenia.
3. Diagnozowanie w zakresie predyspozycji zawodowych.
Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
1. Pomoc konsultacyjna dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno
- kompensacyjne w szkole.
2. Porady w indywidualnych sprawach uczniów.
3. Psychoedukacja dla nauczycieli.
4. Konsultacje na zebraniach z
rodzicami.
5. Konsultowanie programów wychowawczych szkoły.
6. Udział w radach pedagogicznych.
7. Trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli.
8. Wsparcie placówek integracyjnych
w rozwiązywaniu problemów występujących w pracy z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Profilaktyka problemowa, w tym
profilaktyka uzależnień dzieci i
młodzieży.
1. Działalność profilaktyczna zapobiegająca ryzykownym zachowaniom
dzieci i młodzieży.
2. Promocja zdrowia psychicznego.
3. Treningi umiejętności życiowych.
Pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
oraz ich rodzicom.

1. Porady indywidualne.
2. Grupy wsparcia dla rodziców.
3. Pomoc informacyjna dla młodzieży
uzależnionej.
Interesujące stanowisko zaprezentowało również Młodzieżowe Centrum
Kariery.
Doradca zawodowy p. Monika
Krzywda, była gotowa odpowiedzieć na
wiele pytań, mających duże znaczenie.
OHP zapewniają swoim uczestnikom
warunki do kontynuowania kształcenia
ogólnego i zawodowego, podwyższania
kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub
przekwalifikowania. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży
zagrożonej demoralizacją i wchodzącej
w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze. Młodzież odwiedzająca MCK może skorzystać z usług
poradnictwa zawodowego w ramach
zajęć indywidualnych i grupowych (również z badania testami psychologicznymi), uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych
zawodów na lokalnym i europejskim
rynku pracy. Doradcy zawodowi MCK
prowadzą zajęcia dotyczące problematyki takiej jak: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, badanie preferencji
zawodowych, ocena własnych mocnych
i słabych stron, poznawanie zawodów,
zakładanie własnej firmy.
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Nie zapomnimy
Minęło 70 lat od tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Katyniu
i innych obozach kaźni na terenie
ZSRR. O tamtych wydarzeniach nie
zapomnieli także uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Kraszewicach.

TECHNIUKUM BUDOWLANE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 CORAZ LEPSZE
W dniach 9 – 10 kwietnia w Zespole
Szkół Zawodowych im. 5. Pułku Ułanów
Zasławskich w Ostrołęce odbyły się
zawody centralne XXIII edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
W tym roku do etapu centralnego
zakwalifikowało się 81 najlepszych
uczniów techników budowlanych z
całej Polski.
Z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie do
etapu finałowego zakwalifikowało się,
po eliminacjach okręgowych w Wieluniu, dwoje uczniów:

otrzymuje tytuł finalisty, natomiast
jeśli ma powyżej 50 punktów – tytuł
laureata.
Ilona Jeziorek, uczennica IV klasy
Technikum Budowlanego otrzymała
dyplom uczestnika olimpiady, ale
zabrakło naprawdę niewiele, aby była
finalistką.
W ogólnej klasyfikacji szkół Zespół
Szkół nr 1 zajął 15. miejsce na 50 szkół
z całej Polski, biorących udział w etapie
centralnym, natomiast w Wielkopolsce
zajął miejsce pierwsze!

B. Mierniczak

TOMASZ DZIUBA
I ILONA JEZIOREK.
Tomasz Dziuba z klasy III Technikum Budowlanego zajął wysokie, 10.
miejsce i uzyskał tytuł laureata.
W zeszłym roku z naszej szkoły
zakwalifikował się tylko jeden uczeń,
zajął wtedy w finale 11. miejsce i również zdobył tytuł laureata.
Osiągnięcie tytułu laureata w tak
prestiżowej Olimpiadzie skutkuje tym,
że uczeń zostaje zwolniony z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, otrzymuje
oceny celujące z przedmiotów zawodowych i, najważniejsze, otrzymuje
również indeks na Wydział Budownictwa dowolnej uczelni w Polsce.
Regulamin Olimpiady mówi o tym,
że uczestnik, który zdobędzie powyżej 35 punktów (na 100 możliwych),

Uroczystości upamiętniające tamte
tragiczne i przez wiele lat ukrywane
wydarzenia zorganizowano w Kraszewicach w dniu 9 kwietnia. Tego dnia
przedstawiciele gminy, nauczyciele
i uczniowie wzięli udział w uroczystej mszy świętej, sprawowanej za
ofiary ludobójstwa w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie i innych miejscach
zbrodni. Uczniowie złożyli zapalone

uroczystości dodała prezentacja multimedialna z archiwalnymi zdjęciami z
tamtych lat oraz dokumentami, jakie
powstały w całej 70-letniej historii
zbrodni katyńskiej. Uroczystość upamiętniającą te tragiczne wydarzenia
przygotowali nauczyciele gimnazjum
- Wanda Noweta oraz Mateusz Moś.
Z punktu widzenia przybyłych na
uroczystości najważniejsze jest, aby
nie zapomnieć o tej krwawej karcie
historii naszego kraju. Dzięki takim
obchodom możemy być pewni, że
młode pokolenia będzie pamiętać, co
wydarzyło się w 1940 roku w lesie
katyńskim.
Mateusz Moś

znicze pod wymownym napisem
KATYŃ, zbitym ze starych desek,
oraz przygotowali okolicznościową
wystawę.
Po mszy świętej wszyscy w marszu
milczenia udali się na grób ofiar Katynia - Leona i Tadeusza Hofmanów
w celu złożenia kwiatów i uczczenia
minutą ciszy Polaków poległych w
obozach jenieckich. Całość uroczystości uświetniła także miejscowa
orkiestra dęta, wykonując utwory
patriotyczne.
Podsumowanie obchodów odbyło
się w sali sportowej przy gimnazjum,
gdzie wszyscy zgromadzeni mogli w
milczeniu wysłuchać historii jednej
z największych tragedii w dziejach
ludzkości. Dodatkowej wymowy całej

Młodzież ZS nr 2 wpisuje kondolencje do księgi wyłożonej w Ratuszu.

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
LZS W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
– SOLEC

Już po raz kolejny w Solcu odbyły
się Mistrzostwa Wielkopolski LZS w
Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Nasz powiat reprezentowany był bardzo
licznie przez uczniów następujących
szkół: SP Czajków, SP Kraszewice,
SP Mąkoszyce, SP Siedlików, SP nr 1
Ostrzeszów, SP Niedźwiedź, Gim. im
Polskich Olimpijczyków Kraszewice,
Gim. Czajków, Gim. Siedlików, Gim.
Doruchów, Gim. nr1 Ostrzeszów, ZS
nr1 w Ostrzeszowie.
Z Mistrzostw nasi reprezentanci
przyjechali z trzema medalami. Srebrny

medal w biegu na dystansie 800m
wywalczyła Małgorzata Wysota (SP
Czajków), brązowy medal Robert
Kolenda (ZS nr1 Ostrzeszów) w biegu
na dystansie 2000m – oboje są podopiecznymi Dawida Sobieraja. Srebrny
medal wywalczył również Damian
Jastrzębski (Gim. Siedlików) – podopieczny Piotra Wiei.
Organizatorem wyjazdu był p.
Edmund Tetlak wraz z Zarządem Rady
Powiatowej LZS w Ostrzeszowie.
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