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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.
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

Rozpoczął się rok szkolny 2013/2014

Dziś żegnamy swobodę, łąki, las pełen cienia,
bo już wrzesień wakacjom mówi: do widzenia!

Dla tych licealistów rozpoczęcie nauki połączyło się
z 18-tymi urodzinami Bartka. Wszystkiego najlepszego!!!

Uczniowie z ZS nr 2.

SSZKOŁY PONADGIMNAZJALNE GOTOWE

Gimnazjum nr 2.

Pierwszaki z SP nr 2.

Rok szkolny wita nas, dlatego
też
t podczas sesji Rady Powiatu nie
mogło
mo
m
zabraknąć statystyki szkoln przedstawionej przez kierownika
nej,
wydziału
w
oświaty - R. Szymańskiego.
Nabór
N
do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych
p
wyniósł 620
uczniów.
u
W poszczególnych typach
s
szkół
liczba przyjętych uczniów
przedstawia
p
się następująco: w liceach
a ogólnokształcących - 211 (34%),
w tym w I LO - 149, LO przy ZS nr2
- 52. W technikach przyjęto 276
u
uczniów
(45,5%), w tym do technikum
w ZS nr1 - 143, do technikum
k
w ZS nr2 - 133.
Do zasadniczych szkół zawodowych
w
przyjęto 137 uczniów (21,5%),
w tym do ZS nr1 - 117, do ZS nr2 -20.

PRZEKAZANIE SZKÓŁ W PRZYTOCZNICY I W TORZEŃCU

W poszczególnych szkołach
liczba uczniów przedstawia się
następująco:
• I LO - 429 uczniów (o 6 mniej niż
przed rokiem)
• ZS nr1 - 942 uczniów (o 48 mniej)
• ZS nr2 - 672 uczniów (o 36 mniej)
We
wspomnianych
szkołach
zatrudnionych jest łącznie 248
nauczycieli (51 w niepełnym wymiarze). 126 posiada stopień nauczyciela
dyplomowanego. Liczba nauczycieli
zatrudnionych w nowym roku szkolnym zmniejszyła się o 13.
Na koniec dobra wiadomość
dotycząca wyników tegorocznych
matur. W powiecie ostrzeszowskim
zdawalność osiągnęła 85,59%, co
dało 5. miejsce w województwie
wielkopolskim.
K.J.

Kartki, e-maile, sms-y
P
Pozdrowienia
z pobytu w Polańczyku
pprzesyła
kolporter
Sebastian Wojciech Mikołajczyk
S

27 sierpnia szkoły podstawowe
w Przytocznicy i w Torzeńcu zostały
oficjalnie przekazane Stowarzyszeniu
Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Gmina Doruchów, będąca
dotąd właścicielem obu placówek, za
zgodą Rady Gminy zrezygnowała z ich
prowadzenia.
W skład komisji przekazującej szkoły
weszli: sekretarz gminy - Tomasz Bugaryn, inspektor ds. organizacji w urzędzie
gminy - Irena Śmiatacz, podinspektor ds.
księgowości Zespołu Oświatowo-Administracyjnego w Doruchowie - Danuta
Okoń. W spotkaniach uczestniczyła również główna księgowa Zespołu Oświatowo-Administracyjnego - Danuta Świtoń.
Częstochowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich reprezentowała
Agnieszka Chyrzyńska. W spotkaniu
uczestniczyły także: nowa dyrektor SP
w Przytocznicy - Małgorzata Lis, oraz
nauczycielka tej placówki - Mirosława
Głąbiak, występująca w zastępstwie

będącej na zwolnieniu chorobowym dyr.
Danuty Tomczyk. W Torzeńcu zaś tamtejszą szkołę reprezentowała ustępująca
dyrektor - Danuta Makles. Obecna była
tam również nowa dyrektorka - Marzena
Górecka.
Trwające około godziny spotkania
odbywały się w przyjaznej atmosferze.
Polegały na inspekcji budynków szkoły
i poszczególnych klas. Delegacja gminy
przekazała budynki, kotłownie, poszczególne pomieszczenia i wyposażenie
szkół, zakupione z pieniędzy budżetu
gminy. Członkowie komisji dysponowali spisem przekazywanych środków trwałych i nietrwałych. Żadnych
zastrzeżeń nie było. Przekazano też opał
i środki czystości. Inne dobra szkolne,
zakupione z pieniędzy zebranych przez
radę rodziców, z których wiele zostało
zabranych ze szkoły w Przytocznicy,
nie podlegały przekazaniu - tym samym
uniknięto dyskusji w tej drażliwej kwestii. Sprawa pozostanie do rozstrzy-

CENTRUM NAUCZANIA
JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Krakowska 11, 63 - 510 Mikstat
tel: 888 756 673
Zapisy na rok szkolny 2013/2014

- kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych w grupach lub indywidualnie na wszystkich poziomach
nauczania,
- kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminów
państwowych,
- tłumaczenia,
Zaprasza
Izabela Giwerska

gnięcia nowemu kierownictwu szkoły
i tamtejszej radzie rodziców. W szkole
w Torzeńcu wszystkie sprzęty, także te
zakupione przez rodziców, znajdowały
się na miejscu.
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Po wielu sporach i burzliwych dyskusjach osiągnięto porozumienie. Szkoły
w Torzeńcu, Przytocznicy i Morawinie
nie zostały zamknięte i choć nie są już
własnością gminy, nadal uczą miejscowe dzieci. I to jest niewątpliwym
sukcesem tamtejszych społeczności,
który - miejmy nadzieję - dzięki dobrej
współpracy z prowadzącymi te placówki
stowarzyszeniami, przyniesie radość
uczniom i satysfakcję ich rodzicom.
K.J.
Szkołę Podstawową w Morawinie
przejęło od gminy miejscowe Stowarzyszenie Przyjaciół SP im. M. Konopnickiej
w Morawinie.

S d
d
i i ze słoneczł
Serdeczne
pozdrowienia
nego Sarbinowa
przesyła
Ania, Mariusz i Olivier
Gorące pozdrowienia znad Bałtyku dla „Czasu Ostrzeszowskiego”
i wszystkich czytelników
ślą
R.A. Grochowscy
E.J. Skrobaczowie

Gorące jak słońce, szybkie jak wiatr
G
ppozdrowienia z Chłapowa dla
rodzin Kucharskich, Świderskich
ro
Marszałków
iM
pprzesyła
Małgosia z Wojtusiem
Dziękujemy za pozdrowienia z wakacyjnych tras. Wszystkie nas i czytelników „Czasu”
bardzo cieszą. Przypominamy, że wśród osób, które nadeślą kartki, (mogą być też pozdrowienia sms-owe - t. 695 503 010, lub mailowe: poczta@czasostrzeszowski.pl, ale
koniecznie z podaną miejscowością i przynajmniej imionami nadawców), rozlosujemy
nagrody.
Tym z Państwa, którzy jeszcze urlopują, życzymy udanych wakacji i pięknej pogody,
również pogody ducha

redakcja

