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POWIAT STR Z E LE C K I

Pieni¹dz daje mo¿liwoci

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

XXI wiek w ZSZ nr 1

Choæ oficjalne otwarcie pracowni odbêdzie siê w po³owie listopada,
ju¿ od 5 padziernika br. uczniowie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich ucz¹ siê w zupe³nie nowych warunkach. To rezultaty projektu pn. Modernizacja bazy
dydaktycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
 poddzia³anie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata
2007-2013.
Projekt obejmowa³ przebudowê
niewykorzystanej powierzchni budynku warsztatów szkolnych ZSZ
Nr 1 w Strzelcach Opolskich i urz¹dzenie tam 9 nowych pracowni przedmiotowych:
- pracownia mechatroniki z zapleczem
- pracowania elektryczna i elektroniczna z zapleczem,
- pracownia spedytora,
- pracownia technologii gastronomicznej z zapleczem,
- pracownia obs³ugi konsumenta z
zapleczem,

-

pracownia sprzedawcy i technika
handlowca,
- pracownia rachunkowoci
- pracownia przedsiêbiorczoci
- pracownia technika obs³ugi turystycznej
Przebudowa obejmowa³a tak¿e termomodernizacjê budynku
poprzez docieplenie
cian zewnêtrznych,
wymianê okien, modernizacjê sieci C.O. w
obiekcie.
Korytarze oraz
Pierwsza praca w pracowni mechatroniki
sale lekcyjne s¹ przestrzenne, wygodne, japracownia mechatroniki w najnowosne, wzbudzaj¹ zachwyt zarówno
czeniejsze stanowiska sensoryki,
uczniów, jak i nauczycieli.
pneumatyki, hydrauliki, symulacji
W ramach projektu zosta³y rówprocesów przemys³owych, napêdów
nie¿ doposa¿one w nowoczesny
elektrycznych firmy FESTO. Nowe
sprzêt dydaktyczny cztery pracowpracownie umo¿liwi¹ wysok¹ jakoæ
nie (mechatroniki, elektryczna i elekkszta³cenia zawodowego oraz przytroniczna, technologii gastronomiczgotuj¹ przysz³ych absolwentów do
nej oraz obs³ugi turystycznej). Szczewejcia na rynek pracy z wysokimi
gólnie bogato wyposa¿ona zosta³a
umiejêtnociami.

Wiedza potêg¹
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoj¹ przysz³oæ

Ponad 160 urzêdników administracji samorz¹dowej z terenu powiatu strzeleckiego wemie udzia³ w kursach podnosz¹cych ich kwalifikacje
zawodowe. W 80% bêd¹ to pracownicy gmin wiejskich i miejskowiejskich (z wyj¹tkiem Izbicka i Lenicy
 te samorz¹dy zrezygnowa³y z
udzia³u w projekcie), pozosta³e 20%
to pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Projekt
pt. ¯yczliwy i kompetentny urzêdnik gwarancj¹ wzrostu jakoci wiadczonych us³ug w 95% dofinansowany bêdzie ze rodków unijnych. Jego
celem jest podnoszenie przez pracowników urzêdów kompetencji oraz
zapoznanie siê z nowymi wytycznymi zwi¹zanymi z dostosowywaniem polskiego prawa (a jest to pro-

ces d³ugotrwa³y i zmiany wprowadzane s¹ sukcesywnie) do prawa unijnego, czego oczekuje siê od Polski po
wst¹pieniu do Unii Europejskiej.
Ca³kowita wartoæ projektu 
880.652,40 z³, w tym wk³ad w³asny
Powiatu Strzeleckiego  44.208,75 z³.
rodki na sfinansowanie kosztów
szkoleñ w wysokoci 836 443,65 z³
pochodziæ bêd¹ z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 5.2.1
Modernizacja zarz¹dzania w administracji samorz¹dowej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt obejmuje szkolenia specjalistyczne dla pracowników urzêdów z terenu powiatu strzeleckiego,
obejmuj¹ce: kursy jêzykowe (jêzyk
niemiecki i angielski, z mo¿liwoci¹

przyst¹pienia do egzaminów  certyfikatów miêdzynarodowych FCE lub
DSD, szkolenie z zakresu Kodeksu
Postêpowania Administracyjnego,
szkolenie z rachunkowoci bud¿etowej z elementami audytu, szkolenie z
zakresu zamówieñ publicznych,
warsztaty z autoprezentacji, szkolenie z pisania wniosków w ramach
funduszy europejskich, kurs komputerowy z zakresu obs³ugi skrzynki podawczej wraz z obs³ug¹ pakietu MS
Office, kurs z technik szybkiego czytania. Obecnie Powiat Strzelecki oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie.
Szkolenia rozpoczn¹ siê (wed³ug
harmonogramu projektu) w grudniu
2009 i potrwaj¹ do maja 2011 z
przerw¹ wakacyjn¹ w lipcu i sierpniu
2010.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Jeste uczniem szko³y zawodowej z terenu powiatu strzeleckiego 
NIE PRZEGAP SZANSY
Rusza projekt pn.: Akademia nowych specjalnoci zawodowych  dobry pocz¹tek kariery, w którym masz szansê
uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyjnych:
- Spawanie metod¹ MAG,
- Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
- Kurs jêzyka angielskiego zawodowego,
- Kurs na wózki wid³owe,
- Kurs prawo jazdy kat. B
Wszystkie zajêcia pozalekcyjne (szkolenia i kursy) zakoñcz¹ siê uzyskaniem uprawnieñ.
Szkolenia kierowane s¹ wy³¹cznie do uczniów szkó³ zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego, czyli:
Technikum i Zasadniczej Szko³y Zawodowej w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich,
Technikum i Zasadniczej Szko³y Zawodowej  ZSZ w Zawadzkiem,
Technikum Zawodowego przy Spo³eczno-Owiatowym Stowarzyszeniu Menad¿erów w Strzelcach Opolskich.
Chce wiedzieæ wiêcej, przyjd na spotkania informacyjne, które odbêd¹ siê:
- w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich  19.10.2009 o godzinie 10:00,
- w Technikum Zawodowym przy SOSM w Strzelcach Opolskich  19.10.2009 o godzinie 15:00.
- w Zespole Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem  20.10.2009 o godzinie 11:00.
ZAPRASZAMY

dok. ze str. 1

odpowiedniej bazy sportowej i do
zajêæ pozalekcyjnych), ale tak¿e
przyzwoitych warunków p³acowych dla nauczycieli (wysokoæ rednich zarobków w szko³ach, dla których Powiat Strzelecki jest organem
prowadz¹cym obrazuje zamieszczona poni¿ej tabela). Monitoring wydatków, oszczêdnoci, ale i kreatywnoæ w poszukiwaniu zewnêtrznych
róde³ finansowania owiaty (zarówno z projektów miêkkich, jak i
twardych - inwestycyjnych) pozwala nam do otrzymywanej subwencji owiatowej do³o¿yæ doæ sporo. Dziêki grantom edukacyjnym staramy siê równie¿ w gronie nauczycieli wyzwoliæ kreatywnoæ i d¹¿enie do poprawy jakoci nauczania.
- To równie¿ zadanie samorz¹du?
- Nie wprost: za jakoæ kszta³cenia odpowiada dyrektor. Ale jeli ma
wiêcej pieniêdzy do dyspozycji 
tym sprawniej w jego szkole bêdzie
funkcjonowa³ system motywacyjny
dla nauczycieli. To z kolei oznacza,
¿e za lepsz¹ pracê powinni otrzymywac lepsz¹ p³acê. Debata owiatowa powinna byæ punktem wyjcia
do dyskusji: dok¹d zmierzamy? Na
zaplanowanych spotkaniach we
wszystkich szko³ach  nie tylko z
gronem pedagogicznym, ale i rodzicami o tym bêdziemy rozmawiaæ.
- A czy o jakoci kszta³cenia poszczególnych szkó³ ponadgimnazjalnych najlepiej nie wiadcz¹ przyjêcia ich absolwentów na wy¿sze
uczelnie?
- Takich danych nie ma: losy absolwentów to luka w systemie owiaty. A szkoda, bo wiedzielibymy na
przyk³ad, czy technik mechatronik
wykszta³cony w naszej szkole niema³ym nak³adem rodków (to jeden
z kosztowniejszych kierunków) wybiera studia stanowi¹ce kontynuacjê
dotychczasowego kszta³cenia, czy
te¿ mo¿e jednak zupe³nie inny kierunek, na przyk³ad prawo. A mo¿e
macha rêk¹ na rednie wykszta³cenie

i podobnie jak absolwenci szkó³ zawodowych jedzie na tulipany do
Holandii.
- Tu jest taka tradycja...
- No w³anie. Te uwarunkowania
regionalne i tradycje rodzinne stanowi¹ ograniczenie mo¿liwoci  m³odzi ludzie w naszym powiecie (i ca³ym województwie) raczej wybieraj¹
po szkole redniej pracê zarobkow¹,
i to na Zachodzie, ni¿ dalszy etap
nauki. Nauka nie stanowi atrakcji.
- A szko³a?
- Moim zdaniem szko³a te¿ nie jest
dla nich atrakcyjna. U nas nie jest tak,
jak w Stanach, gdzie szko³y pe³ne s¹
uczniów do pónego wieczora  bo
korzystaj¹ z ró¿norodnych form zajêæ pozalekcyjnych - przedmiotowych lub sportowych.
- U nas nie maj¹ jak dojechaæ.
- Niezupe³nie  tak jest, w ostatnim czasie PKS rzeczywicie ograniczy³ kursy, ale wczeniej ju¿ sprawdzilimy, ilu uczniów ma wykupione
bilety miesiêczne, co daje rzeczywisty obraz zapotrzebowania na komunikacjê publiczn¹  nie by³o ich wielu. Dlatego mówienie o niemo¿liwoci dojazdu jest raczej wymówk¹.
Uczniowie do szko³y przychodz¹ z
przymusu, by odbêbniæ zajêcia (to
oczywicie uogólnienie, ale zasadne);
inaczej natomiast jest z zajêciami,
dziêki którym mog¹ zdobyæ konkretne umiejêtnoci praktyczne - certyfikat ze znajomoci jêzyków obcych
czy miêdzynarodowe certyfikaty
zawodowe  tu nie mamy najmniejszego problemu z naborem, bo dziêki
nim mo¿na wiêcej zarobiæ, tak¿e na
Zachodzie. A to z kolei potwierdza
wczeniejsze moje s³owa o niechêci
do kontynuacji nauki na wy¿szym
poziomie. Z przyczyn czysto praktycznych - u nas technik mechatronik mo¿e zarobiæ tysi¹c z³otych (takie oferty dostali nasi absolwenci), a
w Holandii przy tulipanach zarobi
trzy tysi¹ce.
mg

rednie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Powiat Strzelecki (za 8 miesiêcy 2009 r.)
Stopnie
awansu
zawodowego

Dyplomowany

Mianowany

Kontraktowy

Sta¿ysta

Wynagrodzenie zasadnicze

2 616 z³

2 227 z³

1 962 z³

1 906 z³

rednia wg
Karty Nauczyciela

4 008 z³

3 136 z³

2 418 z³

2 178 z³

4 291 z³

3 337 z³

2 702 z³

2 473 z³

+ 283 z³

+ 201 z³

+ 284 z³

+ 295 z³

rednia
wynagrodzenie nauczycieli w szko³ach i
placówkach
prowadzonych
przez Powiat
Strzelecki
Ró¿nica

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich informuje, ¿e we wrzeniu br. zrealizowa³ projekt pt.: Zakup sprzêtu do Pracowni RTG Zespo³u
Opieki Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich. dofinansowany w
wysokoci 56 % z Unii Europejskiej, ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Wartoæ projektu: 2.462.276,07 z³.

