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Sesja Rady Powiatu
Czterdziesta z kolei w tej kadencji samorządu powiatowego sesja zwołana została na 28 marca br. Jednym z głównych
tematów było sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich w roku 2017, drugim – Ocena realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego na lata 2014 – 2020”.
Zanim przystąpiono do dyskusji, zaplanowany wcześniej porządek obrad radnych na wniosek starosty Józefa Swaczyny
został poszerzony – co radni zaakceptowali
w głosowaniu - o projekty uchwał w sprawach: podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej
oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego. Zadecydowali też o wprowadzeniu autopoprawek do
dwóch projektów uchwał: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021 oraz
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018.
W związku z informacją o pracy Zarządu Powiatu Strzeleckiego w okresie
międzysesyjnym, którą przedstawił starosta J. Swaczyna, radny Jan Bogusz zadał
dwa pytania.
Radny J. Bogusz: - Pierwsze dotyczy
udzielonego wsparcia o objęcie Patronatem Starosty Strzeleckiego „Wędkarskiego Dnia Dziecka”, na wniosek Sekretarza
Koła PZW w Strzelcach Opolskich - czy to
jest miejskie koło? Drugie pytanie: za jaką
kwotę zostały sprzedane dwie działki w
Leśnicy przy ul. Dworcowej?
Na pierwsze z pytań odpowiedzi
udzielił starosta J. Swaczyna - tak, to
miejskie koło wędkarskie, na drugie pytanie odpowiedzi udzielił Rajmund Hudzik, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w naszym starostwie: - W dn. 20
lutego br. odbyły się pierwsze przetargi
5 nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Strzeleckiego. Działki nr: 1227/4
oraz 1227/5 zostały sprzedane za 38.520 zł
brutto każda. Nieruchomości przeznaczone
są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Radny Joachim Szostok z kolei zapytał o kwotę, o jaką zostało podniesione
wynagrodzenie dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich i powody
wzrostu płacy.
W odpowiedzi starosta J. Swaczyna
podkreślił, że od 11 lat dyrektor Czempiel
nie miała podwyżki i nie wnioskowała o
nią. - Jednak jej wynagrodzenie – mówił
- znacznie odbiega od pozostałych dyrektorów szpitali powiatowych. W związku z
tym Zarząd Powiatu postanowił przyznać
dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego podwyżkę. Ponadto
pozostali dyrektorzy otrzymują, zgodnie
z przepisami, nagrody roczne w wysokości
3krotnej pensji.
Radny Hubert Ibrom w swoim pytaniu nawiązał do spotkania Starosty Strzeleckiego z Wojewodą Opolskim w sprawie
usunięcia symboli totalitarnych na Pomniku Czynu Powstańczego na Górze Św.
Anny? Do końca marca, zgodnie z ustawą,
takie symbole mają zniknąć.
Jak wyjaśnił starosta J. Swaczyna,
zapisy ustawy nie dotyczą pomników historycznych, jednak wiążąca będzie opinia
IPN.
Po tej dyskusji radni wysłuchali wystąpienia Norberta Jaskóły, dyrektora PUP
w Strzelcach, który przedstawił Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Strzelcach Opolskich za 2017 r.
Radny H. Ibrom: - Bezrobocie w Powiecie Strzeleckim systematycznie maleje:
w stosunku do końca roku 2017 - o 331
osób. Stopa bezrobocia – na poziomie 5,4

proc. jest jedną z najniższych w województwie. Komisja dociekała, ile osób z pozostałej części bezrobotnych kwalifikuje się
do tzw. bezrobocia naturalnego, z analizy
danych wynika, że 30 proc. osób jest permanentnie bezrobotnych, a 50 proc. jest
nieprzystosowanych do rynku pracy. Wyniki są niepokojące, szczególnie w kontekście osób z wyższym wykształceniem humanistycznym. W statystykach PUP można
również zauważyć systematyczny wzrost
zatrudnionych pracowników ze Wschodu,
jednakże są pewne ograniczenia w zatrudnianiu dyplomowanych lekarzy czy pielęgniarek (m.in. wymagane jest przepracowanie roku na terenie Polski). Odnosząc się do
lokalnych firm, które zatrudniają najwięcej
pracowników, na pierwszym miejscu jest
Grupa Kronospan (643 pracowników),
następnie Grupa Adamietz (536 pracowników), kolejno Alchemia S.A. Zakład Walcowania Rur Andrzej w Zawadzkiem (497
pracowników). Na terenie powiatu powstaje coraz więcej firm, w szczególności w
obszarze Gminy Ujazd. W łatwy sposób
można znaleźć zatrudnienie. Chciałbym
nadmienić, że ok. 50 proc. osadzonych
w strzeleckich więzieniach podjęło pracę
zarobkową. Wczoraj wspólnie z Komisją
budżetu gościliśmy w DPS w Strzelcach
Opolskich - większość prac remontowych
wykonywana jest dzięki współpracy z ZK.
Komisja przyjęła sprawozdanie pozytywnie jednogłośnie.
Radny Ryszard Nocoń: - Komisja
bezpieczeństwa zwróciła uwagę na fakt, że
na rynku, mimo szerokiej oferty pracodawców, ponad 1300 osób pozostaje bez zatrudnienia. Część nie może podjąć zatrudnienia, ponieważ na co dzień opiekują się
starszymi lub wychowują dzieci. Komisja
przyjęła sprawozdanie bez uwag.
Przewodniczący Rady Stanisław
Krawiec, zauważył, że w materiałach widnieje informacja o trzech bezrobotnych lekarzach i jednej pielęgniarce.
Dyrektor N. Jaskóła: - W sprawozdaniu przedstawiono informację na dzień 31
grudnia 2017 roku, te osoby zakończyły
specjalizację w listopadzie; starały się o
pozyskanie środków na zagospodarowanie
w miejscu docelowego zatrudnienia.
Po tych uwagach radni przyjęli Sprawozdanie z działalności PUP w ub.r. jednogłośnie.
Kolejny punkt to Ocena realizacji
„Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego
na lata 2014 - 2020”
Sprawozdanie omówił radny Stefan
Szłapa, przewodniczący komisji ds monitorowania Strategii.
Radny J. Bogusz: - Wniosek, który
chciałem zaproponować, wpisywałby się
w działania związane z ochroną środowiska oraz poprawą infrastruktury drogowej:
właściwe byłoby wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku wzdłuż drogi 1
Maja z dojazdem do ul. Cementowej.
Radny R. Nocoń: - Przed laty sugerowałem, aby nieczynne linie kolejowe
na odcinku Strzelce Opolskie-Kędzierzyn
Koźle oraz Strzelce Opolskie-Fosowskie
przygotować pod ścieżki pieszo-rowerowe.

Czy nie warto ponownie wpisać ten pomysł
do Strategii?
Przew. S. Krawiec: - Strategia obowiązuje do roku 2020. Miejmy nadzieję,
że nowi członkowie Rady, w kolejnej kadencji, będą mieli na uwadze propozycje
przedstawione przez radnych.
Ocena realizacji Strategii
została
przyjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni przyjęli
uchwały w sprawach:
- wyrażenia zgody na zawarcie przez
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
umowy dzierżawy gruntu
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2
- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych oraz zasad zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
- dzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej dla Miasta
Opola – ta pomoc to 20 tys. zł, przeznaczone na remont opolskiej katedry
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata
2018-2021
- zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
- podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej
oraz prowadzącego rodzinny dom
dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
W punkcie Interpelacje, zapytania,
wnioski i oświadczenia radnych, głos zabrał radny Andrzej Wróbel.
Radny A.Wróbel: - Przeanalizowałem podobne rodzaje usług i odpłatność za
nie. Pierwsza to 20 zł za dzień, w ramach
której otrzymuje się: łóżko, pościel, dostęp
do WC. Druga to 18 – 29 zł, w której do
dyspozycji jest m.in. świetlica wyposażona
w: TV, DVD, projektor, komputer z dostępem do internetu, kuchnia z jadalnią w pełni wyposażona, zaplecze sanitarne z natryskami, sala gier, materiały w postaci map,
folderów o tematyce turystycznej, miejsce
sportu i rekreacji oraz park. Pierwsza usługa to odpłatność za pobyt z dzieckiem w
Szpitalu Powiatowym, druga to pobyt w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowego w
Górze Świętej Anny. Zwracam się z prośbą
do Starosty, Społecznej Rady Szpitala oraz
dyrekcji Szpitala Powiatowego o przeanalizowanie tej odpłatności. Jeżeli nie ma możliwości całkowitego zlikwidowania opłaty,
proponuję jej mniejszenie.
Radny H. Ibrom: - Zostały przyznane
dodatkowe rządowe środki na drogi; czy
też dla dróg naszego powiatu?
Wicestarosta Janusz Żyłka: W odpowiednim momencie z pewnością przekażemy stosowną informację.
oprac . mg

Od września w CKZiU klasa policyjna
CKZiU otwiera od 1 września 2018 kolejną klasę mundurową: technik ekonomista
– Klasa Policyjna. 29.03.2018 została oficjalnie podpisana Deklaracja Współpracy
pomiędzy Komendą Powiatową Policji
w Strzelcach Opolskich reprezentowaną
przez Komendanta podinsp. Witolda Apolinarskiego, Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez Starostę Józefa Swaczynę oraz Członka Zarządu Waldemara
Gaidę, CKZiU reprezentowanym przez
dyrektor Halinę Kajsturę.

Brązowy medalista
technik spedytor
Maciej Bania z kl. 4 TMS (CKZiU
Strzelce Op.) zajął III miejsce w Polsce, zdobył brązowy medal i uzyskał tytuł laureata II Ogólnopolskiej
Olimpiady Spedycyjno- Logistycznej.
Podczas zawodów na Uniwersytecie
Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie pokonał ponad 50 finalistów z całego kraju.
Maciej wykazał się znajomością
zagadnień nie tylko z zakresu swojego zawodu spedytora, ale również
wiadomościami z logistyki produkcji,
magazynu i dystrybucji. Uczestnicy
musieli się zmierzyć z testem wielokrotnego wyboru, w którym mogła
pasować 1, 2 lub nawet 5 wariantów
odpowiedzi, a także z kilkoma zadaniami obliczeniowymi.
Przed zawodami Maciej Bania
wraz p. Krzysztofem Kaliszem i innymi uczestnikami wziął udział w
wycieczce do siedziby zarządu Portu
Gdynia oraz Muzeum Emigracji w
Gdyni. Był również czas na spacer po
Skwerze Kościuszki, przy którym zacumowane są statki „Dar Pomorza” i
ORP „Błyskawica”.

Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji Olimpiady Dariusz Kampa
z tej samej klasy zdobył V miejsce w
finale centralnym, a także został uhonorowany przez Powiat Strzelecki
tytułem „NAJLEPSZY UCZEŃ –
MISTRZ W ZAWODZIE”. Ponadto
spedytorzy z CKZiU Strzelce Opolskie w tym roku zdali w 100 % egzamin zawodowy z kwalifikacji.
Serdecznie gratulujemy!

Najlepsza z najlepszych

5 kwietnia w Filharmonii Opolskiej odbyła się gala przyznania stypendium dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w ramach programu
„Wspieramy Najlepszych II”.
Organizatorem całej uroczystości
był Marszałek Województwa Opolskiego.
Dla naszej szkoły i dla lokalnej
społeczności Zawadzkiego był to naprawdę wyjątkowy dzień, gdyż uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych klasy informatycznej otrzymała
to stypendium i znalazła się w gronie

najlepszych uczniów województwa
opolskiego.
Z laureatką nagrody Wiktorią Bryniowską przeprowadziliśmy krótki
wywiad i zapytaliśmy ją o wrażenia.
Co poczułaś, gdy dowiedziałaś
się o otrzymaniu stypendium?
Zaskoczenie, ale i dumę bo znalazłam się w elitarnym gronie.
Czy uważasz, że warto inwestować w swoje wykształcenie?
Nie mam żadnych wątpliwości,
że tak. Jestem uczennicą klasy informatycznej ale każdy bez względu na
typ szkoły powinien myśleć o dobrym
wykształceniu.
Czy to znaczy, że dużo się
uczysz?
Myślę, że poświęcam na naukę
tyle czasu ile jest to konieczne. Poza
tym trzeba być systematycznym. Staram się też mieć czas wolny dla rodziny, przyjaciół i dla siebie.
Na co przeznaczysz swoje stypendium?
Mam wiele planów, ale chciałabym przeznaczyć te pieniądze na
sprzęt komputerowy i to co jest mi
potrzebne do nauki zawodu informatyka. Mam też nadzieję, że wystarczy
na drobne przyjemności.
Dorota Nemś

Jesteśmy dumni z Wiktorii i szczerze jej gratulujemy. Kolejne edycje programu już wkrótce, czy więc znajdzie się kolejny laureat w naszej szkole? Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy chcieliby wziąć w nim udział. Czekamy na
najlepszych !!!

Ze smutkiem żegnamy
Dh Harcmistrza Jerzego Dolińskiego,
znanego działacza ZHP,
który odszedł na Wieczną Wartę,
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
składają
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
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Klasa I A – politechniczna
-

-

o ukierunkowaniu informatycznym

dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami politechnicznymi np.: automatyką i robotyką, projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej, mechatroniką, telekomunikacją, elektrotechniką,
mechaniką i budową maszyn, lotnictwem, architekturą, budownictwem lądowym i wodnym, transportem ….

o ukierunkowaniu infobrokerskim – NOWOŚĆ !

dla tych, których celem jest przygotowanie się do studiowania i
wykonywania zawodu brokera informacji, czyli specjalisty, który
będzie posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w poruszaniu
się po zasobach informacji, znał strategie poszukiwań oraz potrafił
oceniać wiarygodność odszukanej informacji.

Uczniom klasy informatyczno-matematycznej oferujemy możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Opolskiej oraz w zajęciach „TIK TAK” z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych w ramach projektu
„Wiem więcej – mogę więcej” .

Klasa I B – medyczno- farmaceutyczna
–

dla osób zainteresowanych studiowaniem np. medycyny, biotechnologii, stomatologii, farmacji, dietetyki, kosmetologii, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, pielęgniarstwa, weterynarii, biochemii…

Uczniom klasy medycznej oferujemy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z ratownictwa medycznego oraz w zajęciach „Z
przyrodą za pan brat” w ramach projektu „Wiem więcej – mogę więcej”
obejmujących wykorzystaniem technik eksperymentu na seminariach z
chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska.

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Planujemy także organizację cyklu spotkań uczniów ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny.

Klasa I C społeczno-prawna
-

-

o ukierunkowaniu prawnym

dla tych, co swoją przyszłość wiążą m.in. z prawem, administracją
rządową, dyplomacją, zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, kryminalistyką, politologią…

o ukierunkowaniu dziennikarskim

dla tych, co swoją przyszłość wiążą z dziennikarstwem, aktorstwem, filmem i teatrem, reklamą, kulturoznawstwem, public relations …..

Uczniom klasy społeczno - prawnej oferujemy możliwość udziału
w zajęciach „Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych siebie”
oraz „UPS! Uczniowska Pracownia Sukcesu” w ramach realizacji projektu „Wiem więcej – mogę więcej” .
Planujemy także organizację cyklu spotkań z ludźmi mediów, prawnikami oraz udział uczniów w zajęciach na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Opolskiego.

Klasa I D ekonomiczno – turystyczna
-

-

o ukierunkowaniu ekonomicznym

dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą np. z: bankowością, doradztwem finansowym i inwestycyjnym, zarządzaniem w biznesie,
analizą trendów rynkowych, inżynierią sprzedaży, marketingiem,…

o ukierunkowaniu turystycznym

dla tych, co swoją przyszłość wiążą np. z obsługą ruchu turystycznego, kulturoznawstwem, hotelarstwem, rekreacją, organizacją
transportu…

Uczniom klasy ekonomiczno-turystycznej oferujemy możliwość
udziału w zajęciach „Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych
siebie” oraz „UPS! Uczniowska Pracownia Sukcesu” w ramach realizacji projektu „Wiem więcej – mogę więcej”.

Dla uczniów:
sala gimnastyczna * siłownia oraz siłownia zewnętrzna * kompleks boisk
szatnia z oddzielnymi szafkami dla każdego ucznia * dwie pracownie komputerowe * biblioteka z czytelnią
wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny pracownie przedmiotowe
kawiarenka uczniowska * pokój cichej nauki * kserokopiarka

I E – sportowa – piłka nożna chłopców
Dla tych, co swoją przyszłość wiążą ze sportem, wychowaniem fizycznym, turystyką i rekreacją, fizjoterapią, …
Uczniowie klasy sportowej realizują 10 h wychowania fizycznego
tygodniowo. Wyjeżdżają na obozy, zawody sportowe.
Dodatkową ofertą dla uczniów klas ekonomiczno-turystycznej oraz
sportowej jest udział w zajęciach z zakresu zarządzania i marketingu
na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz wyjazdy na
obozy turystyczno-sportowe organizowane przez tę uczelnię.
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Szkoła z Klasą
Szkoła Przedsiębiorczości
Szkoła przyjazna rodzinie
Srebrna szkoła 2016 – najlepsze technika
w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa Szkoła 2018 – najlepsze technika
w Polsce w rankingu „Perspektyw”,
9 miejsce w rankingu wojewódzkim!

Gimnazjalisto!

U nas wyszkolisz się w zawodzie,
który zawsze będzie na czasie.
Zapewniamy:
a. nowoczesną bazę dydaktyczną,
b. ciekawe i przyszłościowe specjalności : wojskową,
strażacką, policyjną i penitencjarną,
c. wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
d. nowoczesny kompleks boisk sportowych,
e. praktyki i staże zagraniczne,
f. udział w projektach unijnych,
g. możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nadających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
h. pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodkami egzaminacyjnymi,
i. cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
j. szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokalnym i regionalnym,
k. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
l. udział w licznych akcjach charytatywnych,
m. korzystną lokalizację szkoły.

TU WARTO SIĘ UCZYĆ,

ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód:
Technik ekonomista
– zawód z przyszłością

NO

WO

NO

WO

czyli szansa na…

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności
Przeszkolimy Cię w zakresie prawidłowego i estetycznego podawania
dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżowania wnętrza
sal konsumenckich.
Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych i obsługi gości, praktykę w restauracjach w kraju, za granicą i na promach oraz możliwość udziału w dodatkowych kursach np.:
barmański, baristy i somelierski.
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę:
• w restauracjach,
• w hotelach,
• na promach i statkach,
• firmach cateringowych,
• pensjonatach.
Dajemy Ci szansę udziału w Mistrzostwach Polski Kelnerów oraz w
dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych.

Technik pojazdów samochodowych

NO

WO

ŚĆ

Kształcąc się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. W szkole przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności
oraz sposobów napraw;
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
• kontrolowania jakości wykonanych napraw;
• prowadzenia usług motoryzacyjnych;
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych;
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym
uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

ŚĆ

NOWA SPECJALNOŚĆ: policyjno – prawna, tzw. klasa policyjna
Nauczysz się:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• obliczania podatków
•
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
•
prowadzenia rachunkowości
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność
Ponadto będziesz miał/miała zajęcia specyficzne dla służby policyjnej:
• musztrę wojskową
• zajęcia na siłowni
• naukę pływania
• elementy samoobrony
• ratownictwo medyczne
• szkolenie strzeleckie
Po ukończeniu nauki znajdziesz więc pracę w:
• banku,
• urzędzie,
• biurze rachunkowym
• w firmach prywatnych
• w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu,
analiz czy sekretariacie.
Będziesz mógł również:
• założyć własną działalność gospodarczą,
• kontynuować naukę na wyższych studiach
• zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, obsługi
klientów i kontrahentów.

Technik: Kelner

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technik logistyk – klasa penitencjarna
Logistyka jest to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w
przedsiębiorstwach i między nimi. Logistyka zajmuje się również
transportem miejskim, gospodarką odpadami, organizacją imprez
masowych.
Podczas 4 lat w technikum nauczymy Cię jak:
• zarządzać produkcją i transportem,
• organizować pracę w magazynie,
• monitorować dystrybucję,
• wykonywać zadania systemu obsługi miast
• dbać o zaopatrzenie np. wojska, policji, zakładów karnych.
W naszej szkole zajęcia zostaną poszerzone o specjalność – logistyka
służby więziennej.
Odbywać się będą
• zajęcia z musztry,
• szkolenie strzeleckie,
• nauka pływania,
• wyjazdy na obozy kondycyjne.
Proponujemy wyjazdy na wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy
(FM Logistic) oraz LKW Walter (Austria), udział w zajęciach warsztatowych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz poznanie uprawnień,
obowiązków i praw funkcjonariuszy służb więziennych w czasie zajęć z
funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Technik mechanik – klasa strażacka
Nauczymy Cię:
• projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych
w pożarnictwie i nie tylko,
• produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,
• technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie .
Dodatkowo poznasz programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem sprzętu ,urządzeń i technik pożarniczych w praktyce.
Poznasz również:
• musztrę i ceremoniał pożarniczy ,
• regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych,
• zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Edukacja Pożarnicza i
Wiedzy Technicznej.

Technik hotelarstwa
– poznawaj świat i ludzi razem z nami!
Z wizytą u strażaków

Zajęcia w ZK

ŚĆ

Kwalifikacje w zawodzie:
• Wykonywanie usług kelnerskich
• Organizacja usług gastronomicznych
W czasie czterech lat nauki w technikum nauczymy Cię:
• jak założyć, prowadzić i zarządzać własną działalnością gastronomiczną,
• sporządzać proste przekąski i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia,
• obsługiwać gości na sali w restauracji,
• zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okolicznościowe
np.: wesela, bankiety,
• obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny oraz programy wspomagające gastronomię.

Podczas nauki w naszej szkole nauczymy Cię:
• obsługi gości hotelowych w języku polskim jak i obcym;
• przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej;
• rozliczenia gości po zakończeniu pobytu w hotelu;
• obsługiwania nowoczesnych urządzeń biurowych;
• nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami.
Cykl kształcenia w ciągu 4 lat nauki obejmuje zajęcia teoretyczne,
praktyczne i praktyki zawodowe w różnych hotelach w kraju jak i za granicą , dzięki którym uczniowie poznają specyfikę tego zawodu na różnych
stanowiskach.
Uczeń ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania
się dwoma językami obcymi, co ułatwi mu kontakt z gośćmi z zagranicy
lub kontrahentami. Ponadto ułatwi to też znalezienie dobrze płatnej pracy
zarówno w kraju jak i za granicą.
Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na wyższych
uczelniach na kierunku hotelarstwa, turystyki lub ekonomii. Możliwa jest
także praca w takich miejscach jak:
• hotele
• pensjonaty
• uzdrowiska
• schroniskach
• ponadto ma się możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
związanej ze świadczeniem usług noclegowych.

Technik obsługi turystycznej

„Podróże kształcą” – a my kształcimy w zakresie podróży.

Pracownia CNC

Nauczymy Cię:
• jak założyć i prowadzić działalność turystyczną;
• jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji.
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych.
• obliczania kosztów imprez i ich rozliczenia.
• obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w
działalności turystycznej.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej
w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach w Polsce i za
granicą m.in. w niemieckich i chorwackich hotelach oraz na promach kursujących do Szwecji. Damy Ci możliwość zdobycia umiejętności pozwalających pracować i zarządzać firmami turystycznymi, gastronomicznymi i
hotelarskimi na europejskim poziomie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Pokażemy Ci, jak założyć i prowadzić własną działalność gastronomiczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. Nauczymy Cię:
• sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
• obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny,
• organizować i przygotowywać różnorodne imprezy okolicznościowe
np. wesela, bankiety.
Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidłowego i estetycznego podawania dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżowania
wnętrza sal konsumpcyjnych.
Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość udziału w dodatkowych kursach.
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach,
kawiarniach (m.in. w hotelach, na promach i statkach) oraz założyć własny
lokal gastronomiczny.

Technik mechatronik
– klasa patronacka Kronospan
Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.
W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy
Cię:
• projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów
mechatronicznych;
• diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji technicznej z zakresu mechatroniki.
Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie praktyki zawodowej
w zewnętrznych firmach.
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diagnosty np. w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu
spożywczego, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym
nowoczesne urządzenia techniczne.
Część zajęć kształcenia zawodowego będzie się odbywać na terenie
zakładu patronackiego - Kronospan OSB sp. z o.o., w halach produkcyjnych w rzeczywistych warunkach pracy..

Technik elektronik
Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych – czyli takich, z którymi spotykamy się codziennie np. telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV.
Nauczymy Cię;
• montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych;
• posługiwania się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
• diagnozowania stanu układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzonego sprzętu
• posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.
W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności
praktyczne w firmach zewnętrznych.
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych sprzętu RTV i AGD, serwisie tych urządzeń oraz w dozorze technicznym nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w
laboratoriach i szpitalach czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów graficznych. Każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie wyposażone stanowisko pracy.
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę m.in. w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, firmach zajmujących się obsługą
marketingową innych przedsiębiorstw, własnej firmie świadczącej usługi
z zakresu grafiki komputerowej. Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy
zdalnej poza siedzibą firmy.

Technik spedytor
Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej
oraz spedytora tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się
miedzy innymi organizacją transportu ładunków.
W naszej szkole nauczymy Cię:
• planować i organizować przewóz ładunków zwykłych i ponadgabarytowych;
• wypełniać dokumentację transportową;
• kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi;
• monitorować procesy transportowo – spedycyjne;
• obsługiwać systemy i urządzenia spedycyjne np. czytniki kodów QR,
technologia RFID.
W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami i koleją.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w firmach transportowych,
centrach logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych
oraz we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Technik handlowiec
Nauczymy Cię:
• organizować dostawy towarów;
•
przygotowywać towary do sprzedaży;
• prowadzić dokumentację rozliczeniową;
• obsługi klienta i prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz skutecznych negocjacji;
• efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketingowe.
Przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w
zakresie handlu.
Nasi absolwenci mogą być zatrudnieni w hurtowniach, magazynach,
sklepach, przedsiębiorstwach handlowo-usługowych oraz prowadzić własną firmę handlową.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)
Magazynier-Logistyk
- zawód z przyszłością

Proponujemy Ci także zajęcia praktyczne
na Warsztatach Szkolnych w zawodach:
•
•

ślusarz,
operator obrabiarek skrawających.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach m. in. kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ...
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość
dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum dla Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego.
Szkoła dysponuje także nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, obrabiarek sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w których uczniowie mogą uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.
Mubea Automotive Poland sp. z o.o. oferuje możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych w zakładzie w Zimnej
Wódce, a także przyznaje stypendium miesięczne wspierając kształcenie w
wybranym przez ucznia zawodzie.

Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie
TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy
BEZPŁATNĄ ofertę kształcenia dla dorosłych:
Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość
przystąpienia do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia
potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia prowadzone są w formie
zaocznej.

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę
lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji.
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej szkoły zawodowej

Terminarz rekrutacji
WO

ŚĆ

Składanie wniosków przez kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych.
Rekrutacja elektroniczna
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli podjęcia nauki w danej szkole oraz
dostarczenie oryginałów dokumentów i zaświadczenia lekarskiego.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji
o wolnych miejscach.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej szkoły mogą składać podania do
szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

28 maja – 22 czerwca
2018 r.
22 czerwca - 26 czerwca
2018 r.
11 lipca 2018 r.
godz. 12.00
11- 12 lipca 2018 r.

11- 13 lipca 2018 r.
do godz.12:00
16 lipca 2018 r.
godz.14.00
do 16 lipca 2018 r.

Uczniowie CKZiU na Malcie
Logistycy w FM Logistic w Olszowej
TU WARTO SIĘ UCZYĆ
– KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Podczas 5 lat w technikum nauczysz się:
• przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym,
• przygotowywać materiały do publikacji na stronach www,
• użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych.
W klasie II i III będziesz mógł nabyć nowe doświadczenie podczas
dwutygodniowych praktyk zawodowych w drukarniach oraz firmach zajmujących się przygotowywaniem materiałów reklamowych i publikacji.

NO

Przygotowując się do pracy w tym zawodzie nauczysz się wielu ciekawych rzeczy np.
• Jak przyjmuje i wydaje się towary do i z magazynu,
• Jak przechowuje się towary w magazynie,
•
O ponoszeniu odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie,
• Jak prowadzi się dokumentację magazynową,
• Jak obsługuje się zintegrowane systemy informatyczne wspomagające
zarządzenie logistyczne i dystrybucję,
• O organizowaniu procesów przedprodukcyjnych.
• I wiele innych…
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych
między innymi w kasy fiskalne oraz inne urządzenia niezbędne do pracy
w handlu.
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w sklepach detalicznych,
hurtowniach, magazynach lub kontynuować naukę w szkole branżowej II
stopnia i zdobyć kolejną kwalifikację

Technik elektryk
W naszej szkole nauczymy Cię:
• montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
• projektować i wykonywać instalacje elektryczne;
• lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny.
W nowej pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego posługiwania się prądem i urządzeniami elektrycznymi. W czasie
praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne i
uprawnienia.
Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę
w firmach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych,
przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą.

5

Szczegółowe informacje o zawodach i naborze:
www.ckziu-strzelce.pl
Na stronie www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
o szkolnictwie zawodowym.

W pracowni mechatroniki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie,
tel./fax 77 461 27 01
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ZSP w Zawadzkiem? TAK!
ZSP to:

Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

DLACZEGO MY?
1. Dobrze przygotowujemy do matury i egzaminów zawodowych. Od lat prowadzimy bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia przygotowujące uczniów do zdawania egzaminów zawodowych.
2. Motywujemy uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i
zawodach sportowych. Biorą w nich udział zarówno uczniowie
liceum, jak i technikum oraz szkoły branżowej. W bieżącym
roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli w 12 olimpiadach,
kilkudziesięciu konkursach i kilkunastu zawodach osiągając
sukcesy. Najważniejsze w ostatnim czasie to: wyróżnienie dla
grupy uczniów w XX ogólnopolskim konkursie „Historia Bliska” Ośrodka Karta; tytuł laureata XXIV Opolskiego Turnieju
Chemicznego dla Szymona Kochanka; tytuł laureata konkursu
„Know America” dla Wiktorii Saternus; trzecie miejsce w finale wojewódzkim rozgrywek piłki ręcznej drużyny chłopców;
mistrzostwo woj. opolskiego w rozgrywkach tenisa stołowego
dla Julii Bartoszek.
3. Nasi uczniowie są widoczni na arenie międzynarodowej. Adam
Trojok, Wiktoria Saternus i Maksymilian Polis brali udział w
warsztatach na letnich obozach historycznych sieci europejskich konkursów „Eustory”, które odbyły się w Berlinie.
4. Pozwalamy realizować się nie tylko na lekcjach. W szkole już
piętnasty rok działa młodzieżowy klub „Activa” – w ramach
wolontariatu młodzież podejmuje różne zadania (integracja
klas pierwszych, pomoc w imprezach szkolnych i gminnych,
wyjazdy w ramach projektów międzynarodowych). Prężnie
dział również Samorząd Uczniowski organizując różne happeningi i akcje.
5. Jesteśmy widoczni również w środowisku lokalnym, podejmujemy współpracę z samorządem terytorialnym i podległymi
mu jednostkami. Nasi uczniowie pod kierunkiem oddanych
nauczycieli przygotowują dla społeczności gminnej obchody
ważnych świąt narodowych, a w ramach projektu „Starsi i
młodsi – razem w zabawie i nauce” prowadzą warsztaty plastyczne dla uczniów klas 1-3 w PSP Zawadzkie.
6. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji pozalekcyjnych
– historycznych, ekologicznych, geologicznych, matematycznych, literackich,
sportowych i wielu innych ( jest to m.in.
Młodzieżowy Klub Historyczny im. Kazimierza Moczarskiego, gazetka szkolna „My o Nas”, koło matematyczne,
szkolne koło BIOS, szkolne koło PCK,
SKS).
7. Uczymy się nie tylko na lekcjach! Nauczyciele organizują różnego rodzaju
wycieczki dydaktyczne – n.p. szlakiem
powstania listopadowego, krakowskim
szlakiem Wyspiańskiego, lekcje w sądzie i w teatrze.
8. Pracujemy również z uczniami z zespołem Aspergera, którzy mają pełne prawo
do kształcenia w szkole ogólnodostępnej. Kadra nauczycielska
w naszej szkole jest przeszkolona i przygotowana do pracy z
takimi uczniami.
9. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wiele z nich
realizowanych jest w ramach projektu „Wiem więcej – mogę
więcej”. Będzie on kontynuowany również w roku szkolnym
2018/19. Zajęcia projektowe skierowane są zarówno dla uczniów słabszych jak i uzdolnionych.

Gimnazjalisto – czekamy na Ciebie!
Więcej szczegółów na stronie internetowej szkoły:
http://zspzawadzkie.wodip.opole.pl
w zakładce „Oferta”.
Kontakt ze szkołą:
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie, tel. 77 46 16 430

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie młodzieży
w wielkomiejskiej szkole?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!

Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!

Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE.
U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!

Nasza absolwentka
wykładowcą
w Oxfordzie!

- u nas nie ma czasu na nudę.

Nasza szkoła daje możliwość podjęcia nauki
w 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
4-letnim technikum (w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista)
lub w szkole branżowej I stopnia (klasy wielozawodowe).
Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę
w TECHNIKUM mogą wybrać:

Uczniom, którzy wybiorą naukę
w LICEUM
oferujemy następujące profile:
1. Profil politechniczny - przedmiotami wiodącymi są: ma-

2.

3.

4.

tematyka oraz fizyka lub chemia (do wyboru). Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących inne. Mogą to być:
fizyka (w przypadku gdy uczeń wybrał już chemię), informatyka, chemia (w przypadku gdy uczeń wybrał już fizykę) oraz
jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
Profil humanistyczny - przedmiotami wiodącymi są :
język polski i wiedza o społeczeństwie. Kandydaci dobierają
sobie do przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: historia,
biologia, geografia oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
Profil turystyczny - przedmiotami wiodącymi są geografia i historia. Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: wiedza o społeczeństwie, j. polski,
biologia oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j.
niemiecki).
Profil medyczny i promocji zdrowia - przedmiotami wiodącymi profilu są: biologia i chemia. Uczniowie będą
mogli wybrać ponadto dwa inne rozszerzenia z następujących
przedmiotów: fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j.
polski oraz języki obce (j. angielski lub niemiecki).

1. Technikum informatyczne o profilu obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku z wiodącym językiem angiel-

2.

skim (przewiduje dodatkowe zajęcia cyfrowej obróbki obrazu
i dźwięku w zakresie korzystania z narzędzi: CorelDraw, AdobePhotoshop, AutoCAD, AdobePremiere, Blender itp.)
Technikum ekonomiczne - celem kształcenia w tej klasie jest przygotowanie przyszłych absolwentów do życia w
zmieniającym się, współczesnym świecie, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy. Technikum ekonomiczne przygotowuje
również do kontynuowania nauki w szkołach wyższych - głównie ekonomicznych i handlowych.

TRZYLETNIA SZKOŁA BRANŻOWA
I stopnia
przeznaczona jest dla uczniów pragnących szybko zdobyć
uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu.

Wiki Saternus laureatka Know America w USA

W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych wykazem zawodów dla szkół tego typu. Najpopularniejsze w naszej szkole zawody to: stolarz, mechanik, fryzjer,
sprzedawca. Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe dla poszczególnych specjalności prowadzone są
na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu.
Zwycięzcy Konkursu KARTA w Berlinie

Święto Niepodległości
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

podstawowe informacje
Mubea oferuje możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych w zakładzie w Zimnej Wódce, a także przyznaje stypendium miesięczne
wspierając kształcenie w wybranym przez ucznia zawodzie.
Przyznając stypendium oczekujemy, by uczeń dobrze wywiązywał się ze swoich
obowiązków uczniowskich, dlatego wysokość stypendium zależy od wyników w nauce, zachowania i frekwencji na zajęciach. Ocena zachowania i postępów ucznia przeprowadzana jest co miesiąc.
Stypendium w kolejnych latach wynosi:
w pierwszym roku – do 320 zł
w drugim roku – do 480 zł
w trzecim i czwartym roku – do 640 zł
Po pomyślnym zakończeniu szkoły Mubea gwarantuje uczniowi-stypendyście pracę na stanowisku zgodnym z jego kierunkiem kształcenia.
Zachęcamy do podjęcia praktycznej nauki zawodu i praktyk w Mubea. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Danuta Wesołowska, telefon 793 829 860, mail:danuta.wesolowska@mubea.com
Na chętnych czekamy do 31 maja 2018 r.
Mubea Automotive Poland Sp. z o.o., ul. Europejska 9,
Zimna Wódka, 47 – 143 Ujazd Tel. +48 77 549 30 02, Fax: +48 77 549 32 96

bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
w STRZELCACH OPOLSKICH, ul. Powstańców Śl.3
tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl, www.ckziu-strzelce.pl

A.36 Prowadzenie rachunkowości

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Praktyczna nauka zawodu
i stypendia dla uczniów
w Mubea Automotive Poland sp. z o.o.

Już od 13 kwietnia 2018 r.

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
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w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości
Czas trwania: 520 godzin w systemie zaocznym – 13 miesięcy; w tym do 20
% godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość
Ukończenie tego kursu umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.
Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy
Uczestnik kursu nauczy się:
• dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
• prowadzić i rozliczać inwentaryzację,
• sporządzać sprawozdania finansowe,
• przeprowadzać analizę finansową,
• oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
• użytkować profesjonalne oprogramowanie finansowo-księgowe.
Po ukończeniu kursu pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych.
KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe
Zapisy w sekretariacie szkoły
Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Więcej kursów autobusowych
w gminie Leśnica
Od dnia 16 kwietnia 2018 Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”
i PKS Strzelce Opolskie uruchamiają nowe kursy autobusowe na terenie gminy Leśnica. Dzięki nowym połączeniom, mieszkańcy gminy łatwiej dojadą do
Leśnicy, Kędzierzyna Koźla i Strzelec Opolskich.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej przewoźnika:
www.pks.strzelceop.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

To konkurs organizowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego - związany z
obchodami Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
Może wziąć w nim udział każdy pełnoletni mieszkaniec naszego powiatu,
który ozdobi swój balkon, taras, ogród lub ogródek kwiatowymi kompozycjami
i innymi elementami dekoracyjnymi w barwach narodowych Rzeczypospolitej
Polskiej, udokumentuje to zdjęciami dostarczonymi do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
Konkurs trwa do 1 do 7 maja 2018 r. (do godz. 15.00), ale kompozycje należy
zachować do 8 maja br., na czas ewentualnej wizytacji Komisji konkursowej.
Ogłoszenie wyników konkursu – 10 maja br.
Pierwsze i drugie miejsce w konkursie nagrodzone zostaną zestawami mebli
ogrodowych, trzecie - dekoracyjnymi akcesoriami ogrodowymi.
Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z kryteriami oceny dostępny jest
stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl, na FB www.facebook.com/starostwostrzeleckie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2 – pok. 310 (III p.).

Formularz zgłoszeniowy
...................................................................................
Imię i nazwisko
...................................................................................
Adres korespondencyjny
...................................................................................
tel. kontaktowy
....................................................................................
e- mail

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam udział w konkursie
„Mój biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras”
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości ................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja obiektu)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Oświadczam, że:
a) zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 922) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem.
c) wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz lokalizacji posesji i
zdjęć zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, na Facebook’u Powiatu Strzeleckiego
oraz w gazecie „Powiat Strzelecki”
b) dostarczam ………………….. (wpisać ilość zdjęć) zdjęć przedstawiających zgłaszany obiekt …………………….……………….. (podać adres
posesji).
…………………………..................................
data i podpis zgłaszającego
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny,
znów się powiększyło!
Wszystkich z okazji okrągłych i
wyjątkowych urodzin - dziewięćdziesiątych - odwiedzili w imieniu całej
społeczności naszego powiatu przedstawiciele władz naszego samorządu
powiatowego, którzy każdemu z Jubilatów oprócz listu gratulacyjnego i
najlepszych życzeń przekazali upominek urodzinowy.

Jedyny „rodzynek” w tym gronie
to Pan Wilhelm Dziuba, mieszkaniec
Staniszcz Wielkich jubileusz 90 urodzin obchodził 6 kwietnia br.

Pani Helena Sosna, mieszkająca w Porębie, 90 urodziny świętowała 27 marca br.
W dniu jubileuszu życzenia przekazał starosta Józef Swaczyna.

Pani Hildegarda Mocny, mieszkająca w Kolonowskiem, 90 urodziny świętowała
26 marca br. W dniu jubileuszu życzenia przekazał wicestarosta Janusz Żyłka

Formularz zgłoszeniowy do konkursu publikujemy na str. 7

Do wszystkich
urodzinowych życzeń
z okazji „okrągłych”
urodzin dołączamy
również swoje:
wielu jeszcze lat
w jak najlepszym zdrowiu,
pełnych słońca i radości.

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe
w Górze Świętej Anny

ogłasza
KONKURS
PLASTYCZNY

„LOGO
SCHRONISKA”
Do udziału zapraszamy
dzieci, młodzież
oraz osoby dorosłe
Termin nadsyłania prac:
26.03-30.04.2018r.
Regulamin konkursu
dostępny
na FACEBOOKU
Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego
w Górze Św. Anny
ZAPRASZAMY !!!

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna:
Pani Luiza Stania, mieszkająca w Zalesiu Śląskim, 90 urodziny świętowała
26 marca br. W dniu jubileuszu życzenia przekazał starosta Józef Swaczyna

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.

