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I Liceum Ogólnokształcące
Przybycia 396 uczniów spodziewa
się I Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

Po raz pierwszy mury I LO przekroczy
109 uczniów rozpoczynających naukę
w czterech oddziałach klas pierwszych -

Za niespełna tydzień rozpoczyna się
nowy rok szkolny. Kolejny rok pracy
i nauki, zdobywania wiedzy i nowych
doświadczeń. Kolejny rok poznawania
otaczającego świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi
rozwoju. Mamy nadzieję, a w zasadzie
pewność, że będzie to rok udany, na
pewno nie gorszy od lat poprzednich,
oby lepszy. Mamy w powiecie ostrzeszowskim dobre szkoły, bardzo dobrych
nauczycieli i, przede wszystkim, zdolną,

inteligentną młodzież. Nie są to puste
słowa, co roku świadczą o tym wyniki
osiągane przez uczniów ostrzeszowskich szkół - na przykład pod względem
zdawalności egzaminu maturalnego
Ostrzeszów plasuje się w czołówce
Wielkopolski - podkreśla wicestarosta ostrzeszowski Zofia Witkowska.
Ostrzeszowskie szkoły ponadgimnazjalne są bardzo aktywne i kreatywne
w zakresie podejmowania działań
służących budowaniu społeczeństwa

obywatelskiego. Szkoły realizują wiele
świeżych pomysłów, nowatorskich rozwiązań i atrakcyjnych projektów.
Mimo niewystarczającej subwencji
oświatowej otrzymywanej z budżetu
państwa, ostrzeszowskie szkoły postarały się optymalnie wykorzystać czas
wakacji, by odpowiednio przygotować
się na przyjęcie uczniów. W dzisiejszym
wydaniu Strony Powiatowej prezentujemy szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Ostrzeszowski.

dwóch z biologią jako przedmiotem wiodącym i po jednym z językiem polskim
i matematyką.
I Liceum Ogólnokształcące wykorzystało okres wakacji na przeprowadzenie prac remontowych w pięciu salach

lekcyjnych - przeprowadzono w nich
wymianę bądź cyklinowanie podłóg oraz
malowanie ścian i sufitów. Odmalowano
także szkolną aulę, a w toalecie dla osób
niepełnosprawnych zamontowano elektryczną kratę wentylacyjną. W jednej

z klasopracowni wyburzono ścianę działową i zlikwidowano zaplecze, powiększając w ten sposób pomieszczenie.
W wielu salach przeprowadzono także
drobniejsze prace remontowe w miarę
posiadanych środków finansowych.

W ramach przygotowania placówki
do nowego roku szkolnego wykonano
remont korytarza w budynku C. Zakres
prac remontowych obejmował malowanie ścian, położenie tynków dekoracyjnych, założenie płytek podłogowych
oraz lakierowanie schodów.
Zespół Szkół nr 1 opracował i złożył dwa projekty związane ze współpracą międzynarodową (nie ma jeszcze

ostatecznych informacji, czy projekty
zostały przyjęte). Pierwszy z projektów
ma na celu nawiązanie współpracy ze
szkołą w Finlandii, a drugi ma pomóc
młodzieży odnaleźć swoje miejsce na
europejskim rynku pracy (będzie polegał
na zorganizowaniu praktyk zawodowych
uczniów szkoły gastronomicznej i hotelarskiej w Hiszpanii).

Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie
W roku szkolnym 2014/2015
w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie
będzie uczyło się 964 uczniów (o 19
więcej niż w roku szkolnym 2013/2014).
Po raz pierwszy w mury szkoły zawita
273 uczniów.
W 4 oddziałach Technikum naukę
podejmie 136 uczniów. Młodzież będzie

się uczyła w klasach o następujących
profilach:
• Technikum Budowlane,
• Technikum Technologii Drewna, Technikum Handlowe,
• Technikum Usług Fryzjerskich, Technikum Ekonomiczne
• Technikum
Żywienia
i
Usług

Zespół Szkół nr 2
W nowym roku szkolnym Zespół Szkół nr 2
będzie miał 696 uczniów. Do klas pierwszych
podania złożyło i zostało przyjętych 205 uczniów.

Gastronomicznych
W klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczyć się będzie 137 osób w 5
oddziałach:
• tapicer,
• sprzedawca, stolarz
• fryzjer, cukiernik,
• 2 klasy wielozawodowe

1 września otwarte zostaną dla nich 2 oddziały
liceum o specjalnościach:
- informatyczno-językowym
- turystyczno-europejskim
- biologiczno-chemicznym.
W technikum w nadchodzącym roku szkolnym
uruchomione zostaną następujące specjalności:

-

technik mechatronik
technik informatyk
technik logistyk
technik pojazdów samochodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik architektury krajobrazu
technik rolnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na przybycie 112 uczniów czeka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 1 września gościnne
progi placówki przekroczy 4 przedszkolaków
Przedszkola Specjalnego, 32 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, 30 Gimnazjum Specjalnego,
29 Szkoły Przysposobienia do Zawodu i 17 Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Na uczniów czeka zmodernizowana i świeżo
wyposażona pracownia - kuchnia szkolna, a także
nowo utworzone i w pełni wyposażone: pokój do
nauki z trzema stanowiskami komputerowymi
w internacie szkolnym, klasa nauczania wczesnoszkolnego, pracownia plastyczna oraz pracownia techniki dla chłopców. Ponadto doposażono

w sprzęt audiowizualny świetlice szkolne, pracownię polonistyczną i pracownię historyczno-geograficzną, a przedszkole specjalne w potrzebne
sprzęty i pomoce dydaktyczne. Podczas wakacji
utworzono plac zabaw dla przedszkola - dzięki Fundacji Muszkieterów - organizatora corocznej akcji
charytatywnej Konwój Muszkieterów, w ramach
której przekazuje wybranym placówkom środki pieniężne. W ramach ubiegłorocznej edycji Fundacja
przekazała Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu 3500 złotych. Przez Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo plac zabaw został wyposażony w domek, zjeżdżalnię i stoliczek dla dzieci.

To nie wszystkie udoskonalenia, jakie poczyniono
w Specjalnym Ośrodku. Dyrektor Ośrodka Dorota
Wójtowicz wymienia także zainstalowanie Internetu
bezprzewodowego w budynku Szkoły Podstawowej i internatu, zagospodarowanie miejsca między boiskiem wielofunkcyjnym a placem zabaw,
wyposażenie głównego holu w gabloty na puchary
i nagrody zdobywane przez podopiecznych Ośrodka
oraz w tablice ogłoszeń, a także zakup publikacji
pomocnych we wspomaganiu rozwoju uczniów
na zajęciach rewalidacyjnych, doposażenie klas
w tablice korowe i gazetki szkolne, pomalowanie
toalet w suterenie oraz zakup laptopa, który będzie
pomocny na zajęciach w Gimnazjum i w Zasadni-

oraz jedna klasa wielozawodowa w Zasadniczej
Szkole Zawodowej.
W czasie wakacji w Zespole Szkół nr 2 przeprowadzono generalny remont korytarza w budynku
przy ulicy Krańcowej oraz zmodernizowano linię
diagnostyczną w stacji obsługi pojazdów.

czej Szkole Zawodowej. Istotnym przedsięwzięciem
przeprowadzonym w ostatnich miesiącach był
remont stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na co samorząd powiatowy,
jako organ prowadzący, przeznaczył 25 tysięcy
złotych.

Dane dotyczące liczby uczniów mogą jeszcze ulec zmianie w związku z indywidualnymi decyzjami uczniów.

