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Jakie szkoły czy placówki zwią-
zane z edukacją przyciągają
uwagęmłodychkaliszan,gdzie

możnazdobyćwykształceniezwią-
zanezwymarzonymzawodemi ja-
kie najnowsze trendy w edukacji
mogą przyciągnąć uwagę uczniów
–tegomożnadowiedziećsięwcza-
sienajnowszejedycji targóweduka-
cyjnych.VIIIKaliskieTargiEdukacyj-
ne, organizowane przez Prezyden-
taMiasta Kalisza,Wydział Edukacji
wKaliszu iOśrodekSportuRehabi-
litacji i RekreacjiwKaliszuodbywa-
ją się dziś, od godz. 10.00do 17.00
wHali Sportowo –Widowiskowej
KaliszArena,przyul.HankiSawickiej
22-24.

Swójudziałwnichzgłosiłoczter-
dzieścipodmiotów:sątoszkoły,ze-
społy szkół, ośrodki szkolno –
wychowacze,atakżeuczelnie,cen-
tra edukacji, centra kształcenia nie
tylko zKalisza, ale takżem.in. z Po-
znania, Łodzi, Konina, czy z Wroc-
ławia.JakożemocnąstronąTargów
jest ich lokalny charakter, to domi-
nują na nich placówki kaliskie. Ucz-
niowie, a zarazem przyszli ucznio-
wieisłuchaczewystawiającychswo-
je oferty placówekmogąwybierać

swoją drogę zawodową, związaną
zwykształceniem z naprawdę sze-
rokiejoferty–tokolejnyatut impre-
zy,zapowiadanejnaplakatachprzez
mądrąsowę.Jakcorokumożnado-
wiedziećsięnamiejscusporozaska-
kujących rzeczy, któremogą zmie-
nićdotychczasoweplanyedukacyj-
ne! Zapraszają zatem przedstawi-
ciele poradni psychologiczno – pe-
dagogicznej,szkółekonomicznych,
gastronomicznych, samochodo-
wych, szkółmedycznych,muzycz-
nych, artystycznych, jak również
centrów doskonalenia zawodowe-
go.Sąteżstanowiskaliceów,bardzo
elastyczniedopasowujących swoje
propozycjeprogramowedowyma-
gańdzisiejszego rynkupracy i ofert
uczelni.Niebanalnymzawodemku-
si Wielkopolski Klaster Lotniczy
iWojskowaKomendaUzupełnień(a
dowojska, z którym swoją przysz-
łośćwiążecorazwięcejmłodychlu-
dzidostaćsięniejesttakłatwo:szko-
ływojskoweprzeżywająoblężęnie),
apewnąpracąnadzisiejszymrynku
–takżeszkołafinansówi informaty-
ki. Można przyjąć, że oferty są do-
pasowane do zainteresowańwięk-
szościmłodych ludzi...

Jak zapewniają organizatorzy,
wgodzinach 10.00 -17.00hala sta-
nie sięmiejscemmagicznym – „je-
dynym, które stwarzamożliwości
marketingu bezpośredniegow tak
niepowtarzalnej atmosferze. To je-
dynachwilakiedywystawcaspoty-
kasięzklientemtwarząwtwarzda-
jąctymsamymmożliwośćotrzyma-
niakompleturzetelnychinformacji.
Jest to jedynymoment osiągnięcia
wielucelówjednocześniewtakkrót-
kimczasie”…

O to by impreza przebiegała
wciekawysposóbzadbająnietylko
samiwystawcy,aleteżmłodzież,re-
prezentująca część zapraszających
dosiebieplacówek.Występynasce-
niemają przyciągnąć uwagę, i uto-
rować drogę do bezpośrednich ro-
zmów z zainteresowanymi nauką
gośćmi targów. Najłatwiej bowiem
uzyskać informacje u źródła, także
tenieoficjalne,którenajlepiejmogą
wpłynąćnapodejmowaniedecyzji.
Organizatorzy są zadowoleni z du-
żegoudziałureprezentantówszkol-
nictwazawodowego,cieszącegosię
z roku na rok coraz większą popu-
larnością, i uznawanego zawartoś-
ciowysposóbzdobyciapracy.GOK

Nauka ipraca -
przyjdź iwybierz

REKLAMA 005048306

62-800 Kalisz, 
ul. Augustyna Kordeckiego 17a

tel./fax 62 502 33 60, 
tel. 62 502 33 90 

e-mail: sosw1.kalisz@gmail.com
www.sosw1kalisz.pl

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 w KALISZU

ZAPRASZA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
(wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

NASZ OŚRODEK TO:
-  wykwalifi kowana kadra pedagogiczna

(w tym: pedagog, psycholog, logopeda, fi zjoterapeuta)
- nowe, specjalistycznie wyposażone pracownie
- dowóz młodzieży z problemami w poruszaniu się 
- internat
- praktyki zawodowe

PROWADZIMY ZAJĘCIA
rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, korekcyjne wad postawy 
oraz terapią metodą Tomatisa

OFERUJEMY RÓWNIEŻ SZEROKI WACHLARZ CIEKAWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5
kształci w zawodach:

- kucharz, 
- cukiernik, 
-  pracownik po-
mocniczy obsługi 
hotelowej, 

- ślusarz, 
-  monter zabu-
dowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
-  przygotowuje do samodzielnego funk-
cjonowania w społeczeństwie

-  uczy zasad prowadzenia gospodarstwa 
domowego

-  przygotowuje do udziału w warsztatach 
terapii zajęciowej

-  rozwija umiejętności artystyczne 
w zakresie sztuki użytkowej

REKLAMA 005038994

REKLAMA 005037666 REKLAMA 005052355

PROFESJONALNA 
SZKOŁA TAŃCA

DANCEHALL 

HIP-HOP
POPPING

OFERTA DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W STOPNIU PODSTAWOWYM, 
ZAAWANSOWANYM 
I TURNIEJOWYM

FABRYKA TAŃCA 

ZAJĘCIA 
PROWADZIMY 
W KALISZU 

I OKOLICACH
ZNAJDZIESZ NAS NA:

RÓŻAŃSCY

TEL. 608 49 80 59

REKLAMA 005051844
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ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE 
21 marca  2015 r.
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REKLAMA 005037934

20 marca 2015 r.

11 kwietnia 2015 r. godz. 9.00 – 13.00
w siedzibie szkoły

�  Eskulap E
biologia, chemia, przedmiot uzupełniający: fizyka w 
naukach medycznych
Klasa dla ludzi ambitnych, z charakterem, pełnych pomysłów i woli 
pomocy, szukających samorealizacji w takich zawodach jak lekarz, 
stomatolog, farmaceuta, weterynarz, optometra, biotechnolog, 
biolog, chemik, ekolog czy technolog żywności.

�  Eskulap F
biologia, chemia, matematyka
Trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym otwierają 
przed Tobą szeroki wachlarz możliwości wyboru kierunku studiów. 
Klasa dla ludzi twórczych, lubiących wyzwania, ambitnych, 
pragnących w przyszłości realizować się w zawodach związanych     
z medycyną, naukami przyrodniczymi lub ścisłymi.

�  Lingua 
język angielski lub język niemiecki, historia i wiedza 
o społeczeństwie, przedmiot uzupełniający: kultura języka 
i dziennikarstwo
W klasie Lingua przygotowujesz się między innymi na studia 
humanistyczne, lingwistyczne, politologię, dziennikarstwo.
Po ukończeniu klasy z rozszerzonym programem nauczania                 
j. angielskiego masz szansę dostać się na zagraniczne studia. 
W klasie z rozszerzonym j. niemieckim przygotowujesz się                
do egzaminu DSD C1 (Deutsches Sprachdiplom C1) 
organizowanego przez Ministerstwo Kultury RFN, umożliwiającego 
podjęcie dowolnego kierunku studiów na uczelniach w Niemczech       
i Austrii.

�  Tales
matematyka oraz geografia lub  chemia lub fizyka
Jest to klasa dla Ciebie, jeżeli jesteś przedsiębiorczy, kreatywny, 
samodzielny, masz inicjatywę, kochasz podróże i chcesz                     
w przyszłości liczyć na siebie, realizując się w następujących 
zawodach: architekt, matematyk, chemik, ekonomista, inżynier 
różnych specjalności, prezes firmy, przedsiębiorca, finansista, 
globtroter, geodeta, geograf.

�  Ares
matematyka,  geografia i  język angielski, przedmiot 
uzupełniający: zajęcia specjalistyczne 
Propozycja dla osób pragnących rozwinąć zarówno swoje zdolności 
intelektualne jak i sprawność fizyczną, realizując jako przedmioty 
wiodące język angielski, geografię i matematykę oraz zajęcia 
specjalistyczne z zakresu m.in. strzelectwa, samoobrony, elementów 
walki wręcz, ratownictwa medycznego, które odbywają się przy 
współpracy z policją, strażą pożarną i służbami medycznymi. Nauka 
w tej klasie umożliwia dobre przygotowanie do matury oraz studiów 
na uczelniach cywilnych i wojskowych.

�  Temida
(europejsko-prawna) język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, przedmiot  uzupełniający: podstawy 
prawa
Propozycja nie do odrzucenia dla osób pragnących realizować się       
w zawodzie prawnika, psychologa, dziennikarza, historyka, polonisty, 
politologa, archeologa, kulturoznawcy lub etnologa.
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Atuty naszej szkoły to:
�  Wspaniała Młodzież, która wraz z Nauczycielami tworzy Szkołę Przyjazną 

uczniom,

�  Wysoko wykwalifikowana i młoda kadra pedagogiczna,

�  Sprawiedliwy punktowy system oceniania,

�  Złote, srebrne i brązowe “Ignacyany”,

�  Monitoring gwarantujący bezpieczeństwo,

�  Dodatkowe zajęcia dla maturzystów oraz zajęcia wspomagające dla 
,,pierwszoklasistów”,

�  Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w zespołach 
międzyoddziałowych,

�  Indywidualne konsultacje z teatru i sztuki,

�  Bogata oferta języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. rosyjski, j. włoski na różnych poziomach,

�  Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i kompleks boisk, wewnętrzny 
parking dla samochodów i rowerów,

�  Nowoczesne pracownie informatyczne, zajęcia w godzinach od 8:00 do 
14:55, szafki dla wszystkich,

�  Udział uczniów w wielu projektach, warsztatach oraz kołach zainteresowań,

�  Cykliczne imprezy: Dzień Polski, Dzień Języków Obcych, sesje 
popularnonaukowe, Dzień Praw Zwierząt,

�  Koła zainteresowań: Klub ZwierzoLubów, SKS, Teatr na Widoku, koło 
brydżowe ,,Szlemik”,

�   Warsztaty: językowe, teatralne, dziennikarskie, plastyczne, filmowe, 
psychologiczne.

Projekty ogólnopolskie i międzynarodowe:

�  Make a Step - buduje wrażliwość kulturową i tolerancję wobec 
innych narodowości. Zajęcia w języku angielskim prowadzą studenci 
z zagranicy

�   Super Kolega - spotkania integracyjne z podopiecznymi Środowiskowego 
Domu Samopomocy ,,Tulipan” służące poznaniu problemów dorosłych osób 
niepełnosprawnych.

�   Uniwersytet w Twojej Szkole – porozumienie między 14 wydziałami UAM 
i wybranymi szkołami z Wielkopolski. W ramach UTS organizowane są 
wykłady i konkursy np.: Liga Angielska, Liga Historyczna.

�  Jesteś cool, bo bankujesz na full – projekt edukacji ekonomicznej 
organizowany przez bank BZ WBK. Zajęcia dotyczące ekonomii 
i bankowości odbywają się w banku.

�  Jestem stąd – to interdyscyplinarny projekt przeprowadzony w ramach XXII 
Dni Dziedzictwa Europejskiego. Podczas warsztatów filmowych, ruchowo-
tanecznych, teatralnych, fotograficznych i plastycznych młodzież skupiała 
się na swoim pochodzeniu, poczuciu tożsamości narodowej i regionalnej.

Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce. Po klasie I uczeń 
może wybrać dowolne przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 
(w zespołach klasowych lub międzyklasowych) lub pozostać przy 
szkolnej propozycji rozszerzeń.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NAS !!!
WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ, A Z PEWNOŚCIĄ BĘDZIE TO WYBÓR, KTÓREGO NIE POŻAŁUJESZ!!!

Nazwa
oddziału

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I
 Sugerowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II Języki obce Przedmioty punktowane 

podczas naboru
A
 Ekonomiczno-społeczna j. angielski, geografia, wos j. niem., j. hiszp., j. ros., 

j. włoski geografia, wos, j. angielski

B
Lingwistyczno-turystyczna j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, geografia j. ang., j. niem., j. hiszp., 

j. ros., j. włoski geografia, wos, j. ang. lub j. niem.

C
Humanistyczno-prawna j. polski, historia, wos lub historia sztuki j. ang., j. niem., j. hiszp.,  

j. ros., j. włoski
 historia, wos, j. angielski lub j. 
niemiecki

D
Psychologiczno-społeczna j. polski, j. angielski,  j. polski lub chemia, biologia j. ang., j. niem., j. hiszp., 

j. ros., j. włoski biologia, j. angielski, wos

E
Politechniczno-ekonomiczna

matematyka, geografia lub fizyka, informatyka (prz. uzup. rysunek tech-
niczny, geometria wykreślna)

j. ang., j. niem., j. hiszp.,  
j. ros., j. włoski

matematyka, geografia, 
informatyka

F
Psychologiczno-społeczna j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, biologia j. ang., j. niem., j. hiszp., 

j. ros., j. włoski
wos, j. angielski lub j. niemiecki, 
biologia

G
Policyjno-prawna

j. angielski,  wos lub geografia, (prz. uzup. obronno - sprawnościowe, 
elementy kryminalistyki

j. ang., j. niem., j. hiszp., 
j. ros., j. włoski

biologia, geografia, j. ang. lub 
j. niem.

,,Drzwi Otwarte”: 11 kwietnia 2015r w godz. 9.00-13.00
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 8.00-15.00 tel. (62) 766 85 34

IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, ul. Widok 96a

REKLAMA 005052585

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE
„BUDOWLANKA”

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

3-letnie 
Liceum 
Ogólnokształcące:
� Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe – piłka nożna 
i kolarstwo – NOWOŚĆ!

� Liceum Ogólnokształcące 
przygotowujące do pracy 
w służbach mundurowych 
i jednostkach zarządzania 
kryzysowego

4-letnie Technikum 
im. ks. Wacława 
Blizińskiego:
� Technikum Budownictwa
� Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych
� Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa
� Technikum Ekonomiczne
� Technikum Urządzeń 

i Systemów Energetyki 
Odnawialnej

3-letnia Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa:
� WIELOZAWODOWA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

ATUTY SZKOŁY:
� możliwość zakwaterowania w  INTERNACIE,
� jednozmianowy system nauki,� nauka jazdy samochodem i  ciągnikiem,
� staże zagraniczne w  Holandii,� współpraca zagraniczna (szkoła budowlana w  Holandii, szkoła muzyczna we Lwowie),� możliwość ukończenia kursu operatorów kombajnów zbożowych.

Szkoła dla Dorosłych:
� 3-letnie LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH

ul. Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
tel./fax 62 763 40 09

www. zs1liskow.pl  
e-mail: 1bud@wp.pl

ATUTY SZKOŁY:

DRZWI 
OTWARTE 27 marca

REKLAMA 005044048

REKLAMA 005059282

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

V Najlepsze liceum ogólnokształcące w Kaliszu
V Najlepsze wyniki maturalne w Kaliszu i regionie
V  Najwyższe w Kaliszu wskaźniki  

efektywności kształcenia

Klasa Przedmioty rozszerzone

A
1. matematyka
2. informatyka
3. �zyka lub chemia

B1 1. matematyka
2. �zyka

B2
1. matematyka
2. �zyka
3. informatyka

D1
1. biologia
2. chemia
3. �zyka

D2
1. biologia
2. chemia
3. matematyka

D3
1. biologia
2. matematyka 
3. chemia lub �zyka

F
1. j. polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie

G
1. matematyka
2. geogra�a
3. j. angielski lub j. niemiecki

Zapraszamy

 na Drzwi Otwarte 

11 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00

Oferta edukacyjna na rok 2015/2016



tygodnik//23EDUKACJAZiemia Kaliska
Piątek, 20 marca 2015

REKLAMA 005041892

REKLAMA 005060899

(wpis do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem DE.II.2.1-4330-3/10) 

UWAGA – ZMIANY DOTYCZ�CE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
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ROZPOCZ�CIA KURSÓW –M ARZEC 2015�
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PEDAGOGICZNY Spotkanie organizacyjne – 19.03.2015 r. – g. 16:00
Kurs nadaj�cy kwalifikacje (uprawnienia pedagogiczne) do naucz����������	
��������������� ����������������	����wnie-
����������
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O L I G O F R E N O P E D A G O G I K A Spotkanie organizacyjne – 19.03.2015 r. – g. 16:30
Dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upo�����	��������������Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli 
����	���������������	��������������������	��������specjalnego, o��	���������	��	�����	����������������	
����	��a-
daj�������������������������������������	������� kwalifikacji do pracy z dzie�������
	�����������
�	�����������
	�	��

TER API A PED AGOGICZNA Spotkanie organizacyjne – 19.03.2015 r. – g. 17:00
������������������	���������������	�����������������i nauczania pocz���	���	������	����������	�	�������	������	�������	w
�������	�����������	�	�����	������	������������������	��������	��������� trudno�����������������	���������������������� �   �

ORG ANIZ ACJ A I  Z ARZ�D Z ANIE  O�WIAT� Spotkanie organizacyjne 
20.03.2015 r. – g. 16:00

Kurs nadaj������������������	�����	����������	���������	������������������	���������	
�����������������������	�����	�����
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����	�����������
�	���	��i dyplomowany Przyjmujemy 

�������	
��
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi  
potrzebami edukacyjnymi 

Przyjmujemy 
�������	
��
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�	
���������	���
���������	
�����	
������������	��
������� ��
���ukacyjnymi Przyjmujemy 
�������	
��

Pierwsza pomoc przedlekarska Przyjmujemy 
�������	
��

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna ucznia z problemami szkolno - wychowawczymi Przyjmujemy 
�������	
��

Umiej�tno�� radzenia sobie z narastaj�cymi problemami wychowawczymi Przyjmujemy 
�������	
��

Szkolenia Rad pedagogicznych – tematyka uzale�niona od bie������������� �������� Przyjmujemy 
�������	
��
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CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZDZ 
!"�#$$�������������%�������������"&����������	������!�������!"'�(!(�)$�##����"$�����"*������'��+�!"'�(*(�)!�*!

http://www.zdz.kalisz.pl      e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl
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CENTRUM  SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH ZDZ W KALISZU 
�

)�/+�0��0$,/$"�1-"!���)��$0$�-*$��2��'-"3%4&��/,)3�+'-"!�  W  KALISZU 
!"�#$$�������������%�������������"&���������	������#�������!"'�(!(�)$�##����"(������'��+�!"'�(*(�)!�*!

e-mail: maszynybudowlane@zdz.kalisz.pl
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OFERTA SZKOLENIOWA – UPRAWNIENIA OPERATORA  
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/�������2����������
– wszystkie typy 

Koparka jednona-
czyniowa – klasa III 

Zag�szczarki i ubijaki 
wibracyjne 

Przecinarka do  
nawierzchni dróg 

Narz�dzia udarowe 
r�czne 

L.p. Nazwa kursu Ilo�� godz. Planowany termin kursu Cena 

1. $����������������2���������
�2������!!!����������
e typy 6(!��	���� "#�������"$6*����7����85$$� 6!$$�$$��
�

2. Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III 6(!��	���� "#�������"$6*����7����85$$� 6!$$�$$��
�

3. Operator zag�szczarek i ubijaków wibracyjnych ))��	���� "6�������"$6*����7����85$$� !$$�$$��
�

4. Operator przecinarek do nawierzchni dróg ))��	���� "6�������"$6*����7����85$$� !$$�$$��
�

5. Operator narz�dzi udarowych r���	����2��������
hydrauliczne/elektryczne ))��	���� "6�������"$6*����7����85$$� !$$�$$��
�

Cena za szkolenie zawiera:  
�����	
�����������	��
���������	��������
���������	
����������� za egzamin pa�stwowy 

Warunki przyj�cia na kurs: 
• �������
�����5���������	�����	����
• ����5���	�czone 18 lat, 
• �������������������������������������������������� do wykonywania zawodu operatora urz�dze��������������������	�����

  

W przypadku skierowania na szkolenie zorganizowanych grup istnieje mo�liwo�� negocjacji cen.

REKLAMA 024713840

REKLAMA 005072068

ANGLOJ�ZYCZNE  
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „OLEŃKA”

Anglojęzyczne przedszkole „Oleńka”, ul. Jarzębinowa 12, z oddziałem przedszkolnym, ul. Hanki Sawickiej 34 A jest pierwszym w Kaliszu przedszkolem, 
które jest otwarte przez 12 miesięcy w roku. W przedszkolu ”Oleńka” dzieci mają kontakt z językiem angielskim przez cały dzień, gdzie podczas zwyczajnych, 
codziennych sytuacji, gier i zabaw nauczycielki zwracają się do dzieci w języku angielskim. W ramach czesnego przedszkole zapewnia: 

ubezpieczenie dziecka
pomoce dydaktyczne (książki, ćwiczenia, kredki, farby itp.)
pięć posiłków dziennie
codzienne zajęcia z języka angielskiego

Dodatkowo dla chętnych dzieci organizujemy:    naukę pływania    naukę jazdy na łyżwach    naukę gry w szachy

religia
zajęcia rytmiczne
zajęcia taneczne
zajęcia logopedyczne

zajęcia na hali sportowej
joga
nauka języka migowego
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aod11majado2czerwca,
do godziny15
Kandydatskładadokumentydo
niewięcejniż trzechwybranych
szkółponadgimnazjalnych,wska-
zującwybraneoddziały.

aod11majado10czerwca,
dogodziny15
Kandydat bierzeudziałwspraw-
dzianiepredyspozycji językowych
lubuzdolnieńkierunkowych.Testy
takieodbywająsiędoklasmiędzy-
narodowych,dwujęzycznych lub
artystycznych.Próbysprawności
fizycznej prowadząoddziałyspor-
towe iszkołymistrzostwasporto-
wego.

a 24czerwca,dogodziny15
Kandydatdokonujeewentualnych
zmianwdecyzjiowyborzeszkoły
i składa(przenosi)dokumenty
doostateczniewybranychszkół

a 26czerwca
Kandydatotrzymujeświadectwo
ukończeniagimnazjumorazkse-
rokopieświadectwaukończenia
gimnazjumizaświadczeniaowy-
nikachegzaminugimnazjalnego

a do30czerwca,dogodziny15
Kandydat dostarczapoświadczo-
neprzezdyrektoragimnazjumko-
pieświadectwaukończeniagim-
nazjumikopiezaświadczenia
owynikachegzaminugimnazjal-
nego dowybranychszkół.

a do3lipca,do godziny13
Szkołaogłaszadwie listy:kandy-
datówzakwalifikowanych inieza-
kwalifikowanychdoszkoły.

a do7lipca,dogodziny13
Kandydatskładaoświadczenie
wolipodjęcianaukiwdanejszkole
poprzezdostarczenieoryginałów
świadectwaukończeniagimna-
zjumizaświadczeniaowynikach
egzaminugimnazjalnego.

ado8lipca,dogodziny13
Szkołapodajedopublicznejwia-
domości listykandydatówprzyję-
tych inieprzyjętychdoszkoły

a do8lipca,dogodziny15
KuratoriumOświatywPoznaniu
umieszczanastronie internetowej
informacjeo liczbiewolnych
miejscwoddziałach

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Liceum,
technikum,
amoże
zawodówka?
W

kwietn iu
uczniowie
t r z e c i c h
klasgimna-
zjów przy-
stąpią do

egzaminów, z których punkty
liczyć się będą podczas rekru-
tacjidoliceum,technikumoraz
szkół zawodowych.

Tylko jaką szkołę wybrać?
Im więcej uczeń zdobędzie
punktów z trzech testów gim-
nazjalnych i im lepsze oceny
uzyska na świadectwie ukoń-
czenia szkoły, tym większą
szansęma na to, by dostać się
dowymarzonego liceumogól-
nokształcącego.

Wybierającnaukęwliceum,
uczeńmusi zdecydować,w ja-
kimprofiluchcesię specjalizo-
wać. Wówczas te przedmioty,
np. język polski, historię iwie-
dzę o społeczeństwie, będzie
miał wykładaną wwersji roz-
szerzonej, ale za to mniej bę-
dziemiał zajęć np. z fizyki czy
chemii.Wybierając z kolei kla-
sę biologiczno-chemiczną czy
ukierunkowanąnamatematy-
kę i informatykę, może liczyć
namniej lekcji historii.

Ma to znaczenie przy egza-
minachmaturalnych (zwłasz-
cza z przedmiotów kierunko-
wych,potrzebnychprzyrekru-

tacji na studia), które od ma-
ja 2015 roku zdawane będą
wedługnowej formuły.

Decydując się na naukę w
technikumczywszkole zawo-
dowej,warto –mimozaintere-
sowańucznia–przeanalizować
zapotrzebowanie na konkret-
nychfachowcównarynkupra-
cy.Możesiębowiemokazać,że
zawódwybranyprzeznastolat-
ka jest tak powszechny, że co
roku szkoły kształcą specjali-
stów, dla których brakuje pra-
cy. Są też takie sektory gospo-
darki, które cierpiąnadeficyty
fachowców. Dla nich powstają
specjalne klasy (pod patrona-
tem konkretnej firmy), które
mająwyuczyćnowekadry.Dla
nichpo szkole praca będzie.a
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W
arto do-
kładnie za-
poznać się
z ofertą
szkół gim-
nazjalnych

ipomócdzieckuwwyborzepla-
cówki,któraspełni jegooczeki-
wania iumożliwirozwójwpre-
ferowanym kierunku. Chcąc
ograniczyć konieczność dojaz-
dudzieckadoplacówkinadru-
gi koniec miasta, rodzice naj-
częściej biorą pod uwagę kilka
szkół,wtymgimnazjumobwo-
dowe. Po złożeniu podania re-

krutacja do takiej szkoły jest
czystąformalnością,gdyżgim-
nazjumobwodowemaobowią-
zek przyjęcia każdego ucznia
zamieszkującegoodpowiadają-
cymurejon.

Zgodniezrozporządzeniem
MEN, na wniosek rodzica czy
opiekuna prawnego, dziecko
może kontynuować naukę
w gimnazjum innym niż rejo-
nowe.

Zwykle najwięcej podań
o przyjęcie trafia oczywiście
do szkół, które zajmują czoło-
we pozycjew rankingach gim-

nazjów.Nienależyjednakzmu-
szaćdziecka,byposzłodobar-
dzo dobrej szkoły.W końcu to
ono spędzi tam trzy lata i nie
powinno czuć, żewybór szko-
ły zostałmunarzucony.

– Rankingi to dobre źródło
informacji dla tych, którzy po-
trafią je odpowiednioodczyty-
wać, ale teżodnieść siędonich
zpewnymdystansem.Sątotyl-
kozestawieniawybranychkry-
teriów, a nie wszystkie z nich
musząpokrywaćsięztymi,któ-
re tworząszkołę idealną– radzi
SabinaSadecka, psycholog.

Po pierwsze,wyniki z egza-
minu toniewszystko. – Sukces
w życiuma niewiele wspólne-
go z wynikami z testu gimna-
zjalnego – potwierdza Sabina
Sadecka. Ponadto nie zawsze
ponadprzeciętne wyniki ucz-
niów gwarantują dobrą atmo-
sferęwszkole.

Należy też zwrócić uwagę
na lokalizację szkoły i połącze-
nia komunikacyjne. Dojazdy
do szkołymogą niepotrzebnie
zajmowaćczas,którygimnazja-
lista mógłby przeznaczyć
nanaukę lubodpoczynek. a

Gimnazjum - jak jewybrać?

REKLAMA 005060183

Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34 
oferuje Państwa dzieciom:

1) możliwość uzyskania karty pływackiej,
2) możliwość uzyskania karty młodszego ratownika WOPR,
3) branie czynnego udziału w zajęciach kółka dziennikarskiego,
4) uczestnictwo w innowacji z zakresu języka angielskiego,

Z dniem 1 września będzie:
K otwarte Publiczne Przedszkole nr 4, do którego będą mogły uczęszczać dzieci 3-, 4- i 5-letnie,
K utworzona jedna klasa integracyjna,
K  będzie oddana do dyspozycji dzieci i uczniów nowo wybudowana sala gimnastyczna z nowoczesnym sprzętem 

i wyposażeniem zapewniającym standardy i wymogi bezpieczeństwa.

Dnia 21 marca 2015 roku (sobota) w godz. od 9:30 do 14:00 
zostaną zorganizowane „Drzwi Otwarte” dla Rodziców zamierzających zapisać 

dziecko do przedszkola lub pierwszej klasy w naszej szkole. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

REKLAMA 005070204

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu

Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru: 

sekretariat szkoły
ul. Wąska 13, 
tel. 62/502-50-61
62/766-79-57
www.zs.kalisz.pl

zaprasza do podjęcia nauki
w Technikum nr 7 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 7

b Oferujemy naukę zawodu na poziomie technikum w zawodach:
1) technik technologii odzieży (projektowanie mody) 

    - klasa integracyjna  NOWOŚĆ! 
     Szkoła współpracuje z Pracownią Projektowania, Modelowania i Stylizacji     

       Ubioru na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM i Centrum Kształcenia  
        Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu 

        2) technik handlowiec (handel internetowy) 

           - klasa integracyjna  NOWOŚĆ!
           3) technik usług fryzjerskich

b Proponujemy naukę zawodu na poziomie szkoły zasadniczej w zawodach:
 1) fryzjer, sprzedawca, cukiernik, elektromechanik

  2) kucharz - klasa integracyjna 
   3)  klasy wielozawodowe - krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych,   

          lakiernik, blacharz, stolarz, wędliniarz, piekarz, cukiernik, ślusarz, fotograf, kominiarz,  
           operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik, mechanik - monter maszyn 

             i urządzeń, tapicer, elektryk i wiele innych 

Szkoła współpracuje z Izbą Rzemieślniczą, Cechem Rzemiosł Budowlanych i Różnych, 
Związkiem Rzemieślników Cechowych w Kaliszu, a także z takimi firmami, jak: Admat, Społem, 

Kaufland, Nestle, Komandor i wieloma innymi. Informacje o pracodawcach dostępne są na 
stronie internetowej szkoły. Szkoła współpracuje także z Hufcem Pracy w Kaliszu.

Serdecznie zapraszamy na DRZWI OTWARTE w sobotę, 11 kwietnia 2015 r.  
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zakładów pracy oraz pracownicy Hufca Pracy.  

Młodzież będzie miała okazję zapoznać się z zawodami w pracowniach specjalistycznych. 
Szczegółowy program umieszczony będzie na stronie internetowej oraz facebookowym fanpage’u szkoły.
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