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W dniach od 6-10 marca 2005r. w Speyer odby³o siê spotkanie �Pierwszego
nadreñsko-palatyñsko- polskiego seminarium dla urzêdników nadzoru peda-
gogicznego, dyrektorów placówek i nauczycieli z obszaru szkolnictwa specjal-
nego Nadrenii-Palatynatu, Ma³opolski i Opolszczyzny�. W ramach tego spo-
tkania zawi¹za³a siê wspó³praca polsko - niemiecka miêdzy  Specjalnym O�rod-
kiem Szkolno � Wychowawczym w Le�nicy  i  Johann � Heinrich � Pestaloz-
zischule w Rudolstadt. Dziêki tej wspó³pracy uczniowie O�rodka w Le�nicy
mogli odwiedziæ i poznaæ swoich rówie�ników oraz  zwyczaje i tradycje regio-
nu Nadrenii i Palatynatu  w wymianie miêdzyszkolnej, która odby³a siê w
dniach od 24-29 wrze�nia 2006r. w Frankenthal.

Kontynuacj¹ wspó³pracy by³ przyjazd grupy uczniów wraz z opiekunami
do G³ucho³az na  �II Spotkanie uczniów Szkó³ Specjalnych Nadrenii - Palaty-
natu i woj. opolskiego� we wrze�niu 2007r.

Zarówno uczestnicy  z Niemiec, jak te¿ nasi uczniowie i nauczyciele byli
bardzo zadowoleni ze wspólnych spotkañ.

W grudniu 2007r. Specjalny O�rodek Szkolno � Wychowawczy w Le�nicy
dosta³ zaproszenie od partnerskiej szko³y Johann � Heinrich � Pestalozzischu-
le z Rudolstadt, do wziêcia udzia³u w  projekcie Comenius pt.: �Budujemy
Dom Europê�.

Po dope³nieniu wszelkich formalno�ci wys³ali�my formularz zg³oszenio-
wy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu �Ucze-
nie siê przez ca³e ¿ycie� Comenius.

Projekt otrzyma³ na poziomie europejskim status �ZAAKCEPTOWA-
NY� i uzyska³ 95,15 punktów na 100 mo¿liwych. Na realizacje przedsiêwziê-
cia agencja przyzna³a SOSW w Le�nicy kwotê 24 000 Euro.

W sk³ad projektu wchodzi 5 szkó³ partnerskich. S¹ to szko³y, do których
uczêszczaj¹ uczniowie  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nazwa uczestnicz¹cej instytucji

Staatliches regionales Frderzentrum �Johann �
Heinrich � Pestalozzi� Rudolstast

Levanaschule Schweich

Grundschule fr differenzierten Unterricht
Elsenborn

Zkladni Skola Stribro

Specjany O�rodek Szkolno � Wychowawczy
w Le�nicy

Kraj

Niemcy

Niemcy

Belgia

Czechy

Polska

Oczekiwane rezultaty.

Przewidywana
data

 (miesi¹c/rok)

09/08
11/08
04/09
05/09
09/09
03/10
05/10

Opis

Spotkanie nauczycieli w Berlinie
Spotkanie uczniów w Dittrichshuette

Spotkanie uczniów w Czechach
Spotkanie nauczycieli w Rudolstadt

Wyjazd do O�wiêcimia
Spotkanie uczniów Schweich

Prezentacja koñcowa w Elsenborn

Kraj

Niemcy
Niemcy
Czechy
Niemcy
Polska

Niemcy
Belgia

�Budujemy
Nasz Dom Europê�

Cz³onkami zespo³u projektu Comenius w Specjalnym O�rodku Szkolno �
Wychowawczym w Le�nicy s¹:

mgr Ma³gorzata Lepich (koordynator projektu),
mgr Ryszard Baszuk,
mgr Ewa Przyby³ek � Prus,
mgr Joanna Reczek,
mgr Anita Wiener,
mgr Karolina Wizner.

Celem projektu jest pokazanie, ¿e wprowadzaj¹c regionalne zwyczaje i
korzystaj¹c ze wspólnych do�wiadczeñ i wiedzy tworzymy obraz miêdzy-
kulturowej Europy i po³o¿ymy podwaliny pod �Dom Europa�. Poprzez nowe
do�wiadczenia w trakcie partnerstwa miêdzyszkolnego ze szko³ami z Niemiec,
Belgii i Czech uczniowie powinni aktywnie wystêpowaæ przeciw nietolerancji
i wrogo�ci, jak równie¿ ka¿dej formie przemocy. Wszystkie za³o¿enia projektu
stworzone s¹ dla budowania wspólnej przysz³o�ci bez barier.

Uroczyste rozpoczêcie odbêdzie siê w dniach 22-25 wrze�nia 2008r. w
Berlinie, narad¹ nauczycieli nt.: �Planowania poszczególnych zamierzeñ pod-
czas europejskich dni projektu�.

Zakoñczenie projektu przewidziane jest na maj 2010r. w Elsenborn w
Belgii.

Dwu letni projekt zakoñczy siê prezentacj¹  z programem kulturowym
wszystkich uczestników.

mgr Ma³gorzata Lepich nauczyciel SOSW w Le�nicy
koordynator projektu Comenius

Pierwszy dzieñ w szkole

Pierwszy apel, pierwszy dzwonek... Pierwszy wrze�nia. Pierwszy dzieñ nowego roku szkolnego.
Ilu uczniów uczy siê w szko³ach, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadz¹cym?
Niemal trzy tysi¹ce! Poni¿ej dane, które - zastrzegamy - mog¹ siê jeszcze nieco zmieniæ do koñca wrze�nia, bo spó�nial-
skich uczniów nigdy nie brakuje

Dnia 1 wrze�nia 2008r. w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
odby³a siê inauguracja nowego roku
szkolnego 2008/2009.

Dyrektor szko³y Pan Piotr Le-
piorz przywita³ serdecznie m³odzie¿
zebran¹ w auli szkolnej, grono peda-
gogiczne, przedstawicieli Rady Ro-
dziców i Starostwa Powiatowego.
Uczniowie starszych klas powitali
nowych kolegów rozpoczynaj¹cych
edukacjê w Zespole Szkó³.

W bie¿¹cym roku szkolnym w

ZSZ w Zawadzkiem zosta³y utwo-
rzone trzy oddzia³y klasowe: tech-
nikum informatyczne, technikum
ekonomiczne, a tak¿e zasadnicza
szko³a zawodowa.

Ju¿ od 2 wrze�nia uczniowie
mog¹ korzystaæ z nowej pracowni
komputerowej otrzymanej przez
szko³ê w ramach projektu EFS - �Pra-
cownia komputerowa w ka¿dej
szkole�

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem

ZAKAZ

WSTÊPU

do lasów uszkodzonych

przez wiatr.

Podstawa prawna: art. 26 ust.3

pkt.1 i 3 ustawy

z dnia 28.09.1991 o lasach.

WEJ�CIE GROZI �MIERCI¥

LUB KALECTWEM !

Nieprzestrzeganie zakazu jest wykro-

czeniem z art. 151 i 157 Kodeksy

Wykroczeñ i podlega karze grzywny

do 500 z³

NADLE�NICTWO
RUDZINIEC

NADLE�NICTWO
STRZELCE OPOLSKIE

PGL LP
NADLE�NICTWO

KÊDZIERZYN

Nazwa szko³y

ZSZ Nr 1 w Strzelcach Op.

LO w Zawadzkiem

ZSO w Strzelcach Op.

ZSZ w Zawadzkiem

ZSS w Strzelcach Op.

ZSS przy DPS w Zawadzkiem

ZSS przy DPS w Kad³ubie

SOSW w Le�nicy

Razem

Liczba oddzia³ów

52

9

23

14

8

7

10

19

142

Liczba uczniów

1396

243

651

336

64

49

41

191

2970


