
21 kwietnia miał się rozpocząć 
egzamin 8-klasisty. Nie rozpocznie 
się. Jeszcze 1 kwietnia minister edu-
kacji twierdził, że „ich termin nie jest 
całkowicie pewny”, ale mówił też: 
„Nie należy się spodziewać zmian w 
sposobie przeprowadzania egzami-
nów ósmoklasisty”. 10 kwietnia mini-
ster Dariusz Piontkowski informował, 
że zostanie przeniesiony na czerwiec, 
prawdopodobnie na drugą połowę. 
Zainteresowani mają zostać poinfor-
mowani przez dyrektora CKE o kon-
kretnym terminie najpóźniej na 21 
dni przed planowanym egzaminem. 

- Sytuacja zmienia się dynamicz-
nie – mówi wicestarosta Waldemar 
Gaida – ale niezależnie od terminu 
egzaminu oraz tego, czy on faktycz-
nie się odbędzie, czy też podstawą 
oceny 8-klasistów będą świadectwa, 
na przyjęcie absolwentów podstawó-
wek nasze szkoły są już przygotowa-
ne. Warto je wybrać: to dobre szkoły! 

Jakość pracy mierzy się tym, w 
jaki sposób pracują z uczniem zdol-
nym i tym, którego trzeba „podciąg-
nąć”.  Czy nasze to potrafi ą? Tak. 
Dobrze przygotowują do matury i eg-
zaminów zawodowych, których wy-
nikami chwalimy się systematycznie 
od lat. Czy nasze szkoły odpowiadają 

na wyzwania przyszłości? Tak. Widać 
to zwłaszcza teraz, gdy muszą sobie 
radzić – i nie tylko „radzą sobie”, ale 
robią to bardzo dobrze – ze zdalnym 
nauczaniem. Czy nasi absolwenci od-
najdują się na studiach? Tak. Niektó-
rzy nawet podejmują naukę na reno-
mowanych zagranicznych uczelniach. 
Czy nasi absolwenci odnajdują się na 
rynku pracy? Zdecydowanie tak; nie-
którym już w trakcie praktyk zawo-
dowych oferuje się przyszłe miejsce 
zatrudnienia.

- Oferta edukacyjna naszych szkół 
dostosowuje się do zmian zacho-
dzących w świecie, w każdym roku 
szkolnym pojawiają się u nas nowe 
profi le klas. Staramy się w ten sposób 
dostosować do oczekiwań młodzieży  
– kontynuuje wicestarosta W. Gaida. 
– Nie inaczej będzie w roku szkolnym 
2020/2021.

W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Wł. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich naukę może rozpocząć 
122 uczniów, po 28 w każdej z klas, 
a istotnym novum będzie klasa me-
dyczno-farmaceutyczna dwujęzyczna 
oraz klasa dwujęzyczna z językiem 
niemieckim. W technikum w CKZiU 
w Strzelcach Opolskich zakładamy 
możliwość nauki dla 150 uczniów, w 

Kreatywność to dziś podstawa. 
Zwłaszcza dziś, w czasach epidemii. 
Kiedy okazało się, że w szpitalach, 
choć nie tylko, bo także w DPS-ach, 
brakuje ochron osobistych, mase-
czek, rękawiczek, ludzie solidarnie 
zaczęli sobie pomagać. Zaczęto nie-
mal masowo szyć maseczki, właści-
ciele drukarek 3D i ploterów rozpo-
częli produkcję darmowych osłon 
na twarz dla medyków. Ruszyły całe 
akcje pomocowe. 

- Pomysł rzuciła Ewa Pinkawa, 
szefowa Wydziału Edukacji w strze-
leckim starostwie. Spróbowaliśmy 
go zrealizować i… produkcja ruszyła - 
mówi Halina Kajstura dyrektor CKZiU. 

To właśnie CKZiU jest dziś u nas 
nie tylko centrum kształcenia, ale i 
centrum produkcji przyłbic. Sprzęt do 
ich wytwarzania jest na miejscu: plo-
ter tnący i cztery drukarki 3D. Miesz-
kaniec Strzelec Opolskich Jarosław 
Skorupa, dawny uczeń tej szkoły, „do-
rzucił” swoją. Trzech nauczycieli: Da-
wid Imiełowski, Rafał Biskup i Daniel 
Paździor podjęli się pracy jako wolon-
tariusze. Odpowiedni materiał trzeba 
kupić.  Finansuje to Powiat Strzelecki. 

- Z zakupami plasti ku PET na osło-
ny nie ma większego problemu, po-
dobnie - fi lamentu, czyli specjalnego 
włókna do druku 3D na opaski gór-
ne i dolne wzmacniające. Trudniej o 
gumę ciążową. Prawidłowa nazwa to 
„guma dziana z dziurkami”, czyli taka, 
która używana jest w spodniach czy 
spódnicach, których szerokość moż-
na regulować w miarę jak brzuszek 
rośnie w ciąży. Tę gumę wykorzystuje 
się do regulacji rozmiaru przyłbicy, by 
pasowała do obwodu głowy. Ale i ten 

Jedyną pewną rzeczą jest zmiana

Produkcja przyłbic 
ruszyła!

zakup się udał – mówi Dawid Imie-
łowski.

- Jesteśmy w stanie zrobić 4-5 
kompletów na dobę. Do dziś (rozma-
wiamy 20 kwietnia – przyp. mg) uda-
ło się nam już przekazać 120 przyłbic. 
Wspomógł nas tez uczeń CKZiU Adam 
Bajorek, z I klasy technikum mecha-
tronik, który 20 sztuk przygotował 
w domu. A my – produkujemy dalej. 
Nie tylko przyłbice, które trafi ły do 
DPS, ratowników, naszego szpitala, 
ale też osłony wkręcane do respira-
torów. Będziemy to robić tak długo, 
jak trzeba będzie – zapewnia Dawid 
Imiełowski.

Gotowe przyłbice

"Przejściówki" do masek 
i respiratorów

Czytaj na stronach 3-6

branżowej szkole I - dla 90 uczniów. 
W tym technikum nowością będzie 
technik rachunkowości – klasa mun-
durowa oraz służb celno-skarbowych.

Z kolei technikum w ZSP w Za-
wadzkiem przymierza się do urucho-
mienia klasy o profi lu programisty. 
To zawód z przyszłością – cały świat 
stawia na rozwój nowych technologii, 
a prognozy wskazują, że wynagrodze-
nia dla informatyków zajmujących się 
programowaniem będą nadal rosnąć. 
Liczymy więc na spore zainteresowa-
nie. W ZSP w Zawadzkiem w dwóch 
klasach LO będzie się uczyć 30 osób, 
w technikum – 60, a w branżowej 
szkole I stopnia – 30 uczniów w klasie 
wielozawodowej. 

Skoro „z całą pewnością we 
współczesnym świecie jedyną rzeczą 
stałą jest zmiana”- mówi wicesta-
rosta W. Gaida – to dotyczy również 
edukacji. My się do tego dostosowu-
jemy. Poczynając od zmian w demo-
grafi i i spadku liczby uczniów, poprzez 
rosnące wymagania młodzieży i ryn-
ku pracy, aż tego, z czym mamy teraz 
do czynienia – do czego właściwie 
cały system edukacji był nieprzygo-
towany – do prowadzenia nauczania 
zdalnego w czasie epidemii. 

Cała społeczność naszego powiatu gorąco dziękuje za oddanie i opiekę w czasach zarazy:
     dyrekcji i wszystkim pracownikom Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich: 

lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, salowym, laborantom, pracownikom obsługi 
    dyrekcji i wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fi liami w Szymiszowie i Leśnicy

dyrekcji i wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
prowadzonemu przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich

dyrekcji i wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonemu 
przez zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

To Wy jesteście naszą pierwszą  linią obrony. 
Te podziękowania są dowodem naszego wielkiego szacunku i wdzięczności dla Was wszystkich!

2,034 mln złotych otrzymał Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich na zakup sprzętu 
ochrony osobistej i jest to jedna z najwyższych kwot dla szpitali w naszym województwie
Ponad 4 mln złotych otrzymał PUP na wsparcie dla przedsiębiorców (więcej czytaj na str. 2)

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego!

Są unijne pieniądze 
na walkę z koronawirusem!
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Szanowny Panie Ministrze, 

Związek Powiatów Polskich kategorycznie pro-
testuje przeciwko bezkrytycznemu zrzucaniu na 
starostów odpowiedzialności za aktualne trudności 
w rejestracji pojazdów. Jest to idealny przykład po-
szukiwania winnych wszędzie – poza podległym sobie resortem. 

Warto zatem przypomnieć tak Panu Ministrowi, jak i opinii publicznej, elementarne 
fakty, które złożyły się na obecną sytuację: 
1.  Przyjęta 4 lipca ubiegłego roku ustawa o zmianie ustawy o odpadach i niektórych in-

nych ustaw bezrefleksyjnie wprowadziła mechanizm nakładania kar administracyjnych 
za niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu używanego sprowadzonego z innego 
kraju członkowskiego UE i niezgłoszenie w tym samym terminie nabycia bądź zbycia 
pojazdu zarejestrowanego w kraju. Od jesieni ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruk-
tury ignorowało ostrzeżenia Związku Powiatów Polskich, że przepisy te doprowadzą do 
paraliżu funkcjonowania wydziałów komunikacji. 

2.  Ministerstwo Infrastruktury nie zadbało o to, by funkcjonujące wspólnie systemy: 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i SI Pojazd zostały skutecznie dostosowane do nowych 
przepisów. W konsekwencji realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami np. reje-
stracji pojazdu wydłużyła się prawie dwukrotnie ze względu na konieczność dwukrot-
nego wprowadzania do systemu tych samych danych (sic!). 

3.  W efekcie już od okresu świątecznego ubiegłego roku wydziały komunikacji przeżywa-
ły oblężenie klientów. Oblężenie, któremu nie można było w żaden sposób zaradzić 
chociażby poprzez zwiększenie liczby osób pracujących w wydziałach komunikacji – ze 
względu na brak wolnych terminali podpiętych do CEPiKu. Przypomnieć należy, że to 
Ministerstwo Infrastruktury jest stroną umowy z PWPW i nie zabezpieczyło odpowied-
niego zasobu sprzętowego w związku z dokonanymi zmianami prawnymi. 

4.  W dniu 11 marca, gdy wprowadzane były przez Radę Ministrów pierwsze poważniejsze 
restrykcje w związku z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 pod wieloma wydziałami 
komunikacji ustawiały się – bez winy starostów i prezydentów miast na prawach – ko-
lejki liczące nawet kilkadziesiąt osób. Sytuację mogłaby poprawić szybka interwencja 
prawodawcy, albo przynajmniej komunikat z racjonalną interpretacją przepisów pra-
wa w wykonaniu Ministerstwa Infrastruktury. Nic takiego nie nastąpiło. Tymczasem 
to Związek Powiatów Polskich w dniu 12 marca rozesłał opinię prawną umożliwiającą 
uchronienie obywateli przez grożącymi im karami. Dopiero w ustawie z dnia 31 marca 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nastąpiło przedłużenie terminów 
na dokonanie rejestracji pojazdu, czy zgłoszenie jego nabycia/zbycia, przy czym zostało 
to zrobione niezbyt udolnie. 

5.  Ograniczenie dostępności fizycznej wydziałów komunikacji było zgodne z zaleceniami 
rządowymi. Warto też dodać, że w przypadku niektórych starostw, które próbowały 
utrzymywać pełną obsługę zdarzały się interwencje Policji prowadzące w konsekwen-
cji do decyzji o ograniczeniu wydziałów komunikacji. 

6.  Ograniczenia w fizycznej dostępności do wydziałów komunikacji w poszczególnych po-
wiatach i miastach na prawach powiatu nie są tożsame z zaprzestaniem określonych 
procedur. Bez przeszkód realizowane są wnioski wpływające czy to drogą elektronicz-
ną, czy to za pośrednictwem poczty. Inną kwestią jest przyjazność dla obywatela ist-
niejących narzędzi elektronicznej administracji – i to powinno być w pierwszej kolejno-
ści przedmiotem pogłębionej refleksji Ministerstwa Infrastruktury. 

7.  Związek Powiatów Polskich w pełni zdaje sobie sprawę z wagi utrzymania możliwości 
przeprowadzenia określonych czynności z zakresu wydziałów komunikacji. Z tego też 
względu tuż po pojawieniu się sygnałów o pierwszych problemach w dniu 20 marca 
przekazał do wszystkich powiatów pisma Związku Dealerów Samochodowych oraz Pol-
skiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z prośbą o odpowiednie dostosowanie do 
potrzeb gospodarki funkcjonowania wydziałów komunikacji. Na bieżąco apel o takie 
działania jest również przekazywany. 

8.  Przeprowadzone po wystąpieniu Pana Ministra rozeznanie w sytuacji w poszczegól-
nych powiatach wskazało, że w wielu miejscach np. liczba zarejestrowanych w marcu 
b.r. pojazdów leasingowanych jest porównywalna z analogiczną liczbą z marca roku 
ubiegłego. Oznacza to, że występujący problem ma charakter punktowy i bezzasadne 
jest dokonane przez Pana Ministra uogólnienie winy na wszystkich starostów 
Z poważaniem 
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich 
Andrzej Płonka 

Wyrazy głębokiego współczucia  

dla Pana Waldemara Gaidy  
Wicestarosty Strzeleckiego  

z powodu śmierci 
 

Teścia 
 składają  

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Jak pracuje Wydział Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

Na początek kilka istotnych fak-
tów, mających wpływ na realizację 
zadań, w tym rejestrację pojazdów.

1. W dniu 4 lipca ubiegłego roku 
przyjęta została ustawa o zmianie 
ustawy o odpadach, która wpro-
wadziła mechanizm nakładania kar 
administracyjnych za niezarejestro-
wanie w terminie 30 dni pojazdu 
używanego, sprowadzonego z innego 
kraju członkowskiego UE i niezgłosze-
nie w tym samym terminie nabycia 
bądź zbycia pojazdu zarejestrowane-
go w kraju.

2. Funkcjonujące wspólnie  syste-
my Centralnej Ewidencji Pojazdów i 
SI Pojazd nie zostały skutecznie do-
stosowane do nowych przepisów, np. 
rejestracja pojazdu wydłużyła się pra-
wie dwukrotnie, ze względu na ko-
nieczność dwukrotnego wprowadza-
nia do systemu tych samych danych. 
Już od okresu świątecznego ubiegłe-
go roku wydział komunikacji przeży-
wał oblężenie klientów.

3. W dniu 11 marca br. wprowa-
dzane były przez Radę Ministrów 
pierwsze poważniejsze restrykcje w 
związku z przeciwdziałaniem epide-
mii Covid-19, co wzbudziło u wielu 
klientów wielki niepokój w kwestii 
konieczności płacenia kar za spóź-
nienie się z rejestracją lub zawiado-
mieniem o nabyciu i zbyciu pojazdu, 
w związku z ograniczonym dostępem 
do Wydziału Komunikacji, zgodne z 
zaleceniami Rządu.

Dopiero w ustawie z dnia 31 
marca o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID19, nastąpiło 
przedłużenie terminów na dokona-
nie rejestracji pojazdu, czy zgłoszenie 
jego nabycia/zbycia do 180 dni.

4. Ograniczenia w fizycznej do-
stępności do wydziałów komunikacji  
nie są tożsame z zaprzestaniem okre-
ślonych procedur, ponieważ realizo-
wane są wnioski wpływające drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem 
poczty, E-PUAP czy też składane do 
specjalnej skrzynki pocztowej w Sta-
rostwie.

5. Pomimo wszelkich utrudnień, 
niezależnych od Starostwa Powia-
towego w Strzelcach Opolskich nie 
ma już przeszkód, by przy obecnym 
systemie zabezpieczeń dokonywać 
osobiście rejestracji pojazdów czy też 
odbierać dowody rejestracyjne, pod 
warunkiem wcześniejszego umówie-
nia się na określony dzień i godzinę.

Obecna sytuacja w Wydziale Ko-
munikacji
1.  Wnioski o rejestrację pojazdów, 

zbycia i nabycia pojazdów oraz 
wyrejestrowania, zmiany dowo-
dów rejestracyjnych, prawa jazdy, 
przesłane pocztą, złożone w udo-
stępnionej skrzynce w Starostwie 
lub złożone E-PUAP, które nie za-
wierają braków formalnych i nie 
wymagających korekty, zmiany  

itp. realizowana są na bieżąco.
2. Starosta Strzelecki udostępnił 

trzy okienka do obsługi osobistej 
klientów, jedno w holu Staro-
stwa, dwa od strony parkingu we-
wnętrznego Starostwa.

3.  Pracownicy Wydziału Komuni-
kacji po sprawdzeniu wniosków 
(kolejność - wg daty wpływu lub 
w wyjątkowych sytuacjach – bie-
żące) telefonicznie powiadamiają 
właścicieli pojazdów o możliwo-
ści skorzystania z okna obsługi w 
określonym dniu i o określonej 
godzinie.

4.  Decyzje o wyrejestrowaniu pojaz-
dów,  potwierdzenie o zbyciu lub 
nabyciu pojazdów są wysyłane 
pocztą.

5.  Prawa jazdy są wysyłane pocztą 
na wniosek klienta.

6. Każdy klient może niezależnie 
od telefonów pracowników sam 
zadzwonić i umówić się na dany 
dzień i godzinę. 
W sprawie prawa jazdy: 
tel.77 440 17 06
W sprawach pojazdów: 
tel. 77 440 17 07  do 12

7.  Pracownicy Wydziału Komunika-
cji od 20.04.br. pracują w pełnym 
składzie osobowym, w godzinach:

 poniedziałek: 7.30 -17.00 
 wtorek-czwartek: 7.30 -15.30
 Piątek: 7.30 - 14.00

ZAPRASZAMY

Pielęgniarka pilnie potrzebna!
Konkretnie: do filii DPS w Leśnicy 

- z takim apelem za naszym pośred-
nictwem zwraca się dyrektor DPS w 
Strzelcach Opolskich Jolanta Osuch. 
-  Ta pomoc byłaby na wagę złota. Zo-
stała tylko jedna pani, z pozostałymi 
dwoma, które były zatrudnione na 
umowę-zlecenie, a pracują w szpita-
lu jednoimiennym w Kędzierzynie-
-Koźlu, z obawy przed zakażeniem 
koronawirusem musieliśmy zawiesić 
umowę.

Jak dziś pracują nasze „anioły bez 
skrzydeł”? 

- W trudnej sytuacji nie zawio-
dą – odpowiada dyrektor J. Osuch, 
dodając, że takie zapewnienie złoży-
ła załoga. – Przyjęliśmy, że jeden ze-
spół pracuje w systemie 8-dniwym, 
po czym dostaje 8 dni wolnego, a 
jego miejsce zajmuje zespół dru-

gi. Natomiast pracownicy socjalni i 
kulturalno-oświatowi pracują przez 6 
dni po 12 godzin, po czym mają 5 dni 
wolnego. Staramy się jak możemy, by 
kontakty naszych mieszkańców ogra-
niczały się do dość wąskiego grona, 
ale to trudne, bo większość to osoby 
schorowane, trafiają też do szpitala. 

Robimy wszystko, co się da, ale 
też stale towarzyszy nam lęk i oba-
wa. Mamy jednak pewną „poduszkę” 
– Poradnia Pedagogiczno-Psycholo-
giczna zaoferowała nam chęć pomo-
cy, gdybyśmy potrzebowali wsparcia 
psychologów. Jeszcze nie skorzysta-
liśmy, ale kto wie… W końcu nasza 
załoga to osoby w 80 proc. w wieku 
50+. Optymistyczne są też informa-
cje, że z choroby wywołanej korona-
wirusem wychodzą też ludzie starsi, 
nie tylko młodzi. 

Cieszy także, że możemy liczyć na 
pomoc otoczenia. Już dwa tygodnie 
temu maseczki dostaliśmy ze Środo-
wiskowego Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich. Potem - z fir-
my Kaja, od której otrzymaliśmy rów-
nież płyn do dezynfekcji. Wojewoda 
wsparł nas maseczkami, rękawiczka-
mi i środkami dezynfekcyjnymi. Ten 
dostaliśmy również od mieszkańca 
Strzelec Opolskich, który woli pozo-
stać anonimowy, a który jest drugim 
w naszym powiecie ozdrowieńcem z 
choroby wywołanej koronawirusem. 
Oczywiście wsparło nas też Staro-
stwo Powiatowe – dostaliśmy płyn do 
dezynfekcji oraz dziesięć już przyłbic 
wyprodukowanych w CKZiU (mamy 
dostać kolejne) i wszystko wskazuje, 
że to jeszcze nie koniec pomocy Sta-
rostwa.

Dziękujemy!
W tych trudnych czasach pomagają sobie wszyscy. Na szczęście, jak widać, 
można liczyć na zwykłą ludzką solidarność. 
Firma UNIMOT S.A. z Zawadzkiego przekazała nieodpłatnie Starostwu Po-
wiatowemu w Strzelcach Opolskich gotowy płyn do higienicznej dezynfekcji 
rąk w litrowych opakowaniach w ilości 400 szt. oraz 1100 maseczek.

17 kwietnia 2020 r.

1.  Pracownicy starostwa w poniedziałki pracują  w go-
dzinach od 7.30 do 17.00. Natomiast od wtorku do 
czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątki w 
godzinach od 7.30 do 14.00.

2.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów pracuje od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

3.  Numer telefonu na centralę telefoniczną  77 440 17 00.
4.  Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącz-

nie za pomocą środków komunikacji na odległość 
(telefon, email, komunikator internetowy, wideoroz-
mowa itp.). Szczegółowe informacje  pod numerem 
telefonu 77 440 17 97.

5.  Opłaty za wszelkie czynności urzędowe wykonywane 
przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
winny być wnoszone na rachunek bankowy. Kasa w 
w/w okresie będzie nieczynna. Numery poszczegól-
nych kont są podane na stronie internetowej Staro-
stwa.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej Starostwa w zakładce: Koronawirus.

realizuje instrumenty wsparcia oferowane 
pracodawcom i przedsiębiorstwom 

w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 

mikroprzedsiębiorców 
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej dla przedsiębiorców samoza-
trudnionych 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pra-
cowników oraz należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, ma-
łych i średnich przedsiębiorców 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pra-
cowników oraz należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych 

Szczegółowe  informacje na stronie 
www.strzelceopolskie.praca.gov.pl 
oraz pod numerem tel.77 462 18 00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O UDZIELENIE POMOCY !!!

Powiatowy 
Urząd Pracy 

w Strzelcach Op.

Jak pracuje Starostwo 
powiatowe?
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Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich

Kreatywni  aktywni  efektywni  

Szkoła z tradycją dla przyszłości

Złota szkoła 
w rankingu „Perspektyw”.

Czwarte miejsce wśród liceów 
województwa opolskiego.

Nasza oferta edukacyjna
Klasa I A 
politechniczna             

To baza do podjęcia studiów 
na kierunkach politechnicznych, 
matematycznych, ekonomicznych 
i informatycznych. Oprócz przed-
miotów rozszerzonych proponuje-
my przedmioty dodatkowe: algorytmika i podstawy infobro-
keringu, które zaznajamiają uczniów z różnymi strategiami 
poszukiwań i weryfi kacji informacji.

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
• matematyka,
• informatyka
• przedmiot wybrany przez ucznia spośród: chemia, fi zy-

ka, geografi a, biologia

Klasa I B   
biologiczno-chemiczna

Dla tych, którzy swoją przy-
szłość wiążą z farmacją, dietetyką, 
chemią żywności, ratownictwem 
medycznym, ochroną i inżynierią 
środowiska, ekologią, psychologią. 
Oprócz przedmiotów rozszerzonych proponujemy zajęcia 
dodatkowe: podstawy psychologii.

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
• biologia
• chemia
• przedmiot wybrany przez ucznia spośród: fi zyka, geogra-

fi a, matematyka i historia. 

Klasa I C  
społeczno-prawna

Absolwenci tych klas z po-
wodzeniem studiują na kierun-
kach humanistycznych takich jak prawo, socjologia, peda-
gogika.

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
• język polskiego, 
• wiedzy o społeczeństwie 
• przedmiot wybrany przez ucznia spośród:  historia, bio-

logia, chemia, fi zyka, geografi a i matematyka. 

Oprócz przedmiotów rozszerzonych proponujemy zaję-
cia dodatkowe: podstawy prawa cywilnego, retoryka.

Klasa I D
medyczno-farmaceutyczna
(dwujęzyczna)

Klasa o wyjątkowym pro-
fi lu łącząca przygotowanie do 
szerokiego zakresu studiów w 
kraju i za granicą z kształce-
niem wysokich kompetencji 
językowych. 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
• chemia
• biologia
• przedmiot wybrany przez ucznia spośród: historia, fi zy-

ka, geografi a, matematyka. 
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: chemia, informatyka
Oprócz przedmiotów rozszerzonych proponujemy za-

jęcia dodatkowe: warsztaty laboratoryjne, zajęcia z ratow-
nictwa medycznego. Uczniom klasy oferujemy możliwość 
zdobycia certyfi katu językowego Cambridge First (dawniej 
FCE).

Klasa I E 
dwujęzyczna z językiem niemieckim

Dla osób zainteresowa-
nych studiowaniem kierun-
ków medycznych, przyrod-
niczych, ekologii, inżynierii 
środowiska na uczelniach w 
krajach niemieckojęzycz-
nych. 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
• chemia 
• matematyka
• przedmiot wybrany przez ucznia spośród biologii, fi zyki, 

geografi i
Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są chemia i 

matematyka.
Uczniom klasy dwujęzycznej oferujemy możliwość zdo-

bycia certyfi katu z języka niemieckiego DSD II

JĘZYKI OBCE W STRZELECKIM OGÓLNIAKU
język angielski; język niemiecki; 
język francuski; język hiszpański

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy szkoła partnerską 
Republiki Federalnej Niemiec  

Uczniowie mają możliwość 
uzyskać certyfi kat

• z języka niemieckiego

• z języka angielskiego

Szkoła należy 
do Stowarzyszenia Szkół 
Innowacyjnych Regionu Opolskiego

Prowadzimy wymianę uczniowską                                                                                                   
Gymnasium Conrad von Soest 

W ramach działań CEO szkoła 
realizuje projekty edukacyjne 
     
Realizujemy projekty 
w ramach programu

Szkolny chór 

                                                                              

Sekcja                 
lekkoatletyczna                                                                                                        

                                                                                                    
                                                                                             

ZAPRASZAMY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. Władysława Broniewskiego

ul. Krakowska 38, 47–100 Strzelce Opolskie, tel. 77 461 22 25; fax. 77 461 82 70
h� p://lostrzelce.pl/ , e-mail: sekretariat@lostrzelce.pl
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Srebrna szkoła 2019, 2020  – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa tarcza 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2016 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Szkoła z Klasą *** Szkoła Przedsiębiorczości *** Szkoła przyjazna rodzinie

TU WARTO SIĘ UCZYĆ,
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
czyli szansa na…   

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności

Z nami: 
-  zdobędziesz zawód,  który zawsze będzie na czasie,
-  odważnie spojrzysz w przyszłość.

Zapewniamy:
a. nowoczesną bazę dydaktyczną,
b. ciekawe i przyszłościowe specjalności : wojskową, 

strażacką, policyjną i penitencjarną,
c. wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną,
d. nowoczesny kompleks boisk sportowych,
e. praktyki i staże zagraniczne,
f. udział w projektach unijnych,
g. możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nada-

jących uprawnienia i kwalifi kacje zawodowe,
h. pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrod-

kami egzaminacyjnymi,
i. cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
j. szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokal-

nym i regionalnym,
k. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
l. udział w licznych akcjach charytatywnych,
m. korzystną lokalizację szkoły.

N O W O Ś Ć

Technik ekonomista 
– klasa policyjno – prawna* 

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się: 
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 obliczania podatków,
 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności pod-

miotów prowadzących działalność.
Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
 banku, 
 urzędzie, 
 w fi rmach prywatnych,
 w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketi ngu, 

analiz czy sekretariacie. 
Będziesz mógł również:
 założyć własną działalność gospodarczą,
 kontynuować naukę na studiach wyższych,
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Za-

wodowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, 
obsługi klientów i kontrahentów.

Ponadto masz możliwość wzięcia udziału w  zajęciach specyfi cznych  
dla służby policyjnej:
 musztra 
 zajęcia na siłowni
 nauka pływania
 elementy samoobrony
 ratownictwo medyczne
 szkolenie strzeleckie

Technik rachunkowości 
– klasa celno-skarbowa*

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się:
 prowadzić własną fi rmę, 
 zastosować programy komputerowe
 zatrudniać pracowników,
 inwestować i pomnażać zyski
Agent celny zapewnia sprawny przepływ towarów na granicy państw, 
zgodnie z panującym w nich prawem podatkowym. Jest również pośred-
nikiem, między urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu 
towarem z zagranicznymi kontrahentami
Zawód agenta celnego to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, które wy-
maga od agenta szerokiej wiedzy związanej z prawem podatkowym. Nie 
tylko o tym obowiązującym w macierzystym państwie.
Po ukończeniu nauki znajdziesz więc pracę w:
 biurach rachunkowych,
 księgowości,
 bankach, 
 instytucjach fi na nsowych, 
 jednostkach fi nansów publicznych,
 kancelariach doradczych i audytorskich,
 w fi rmach prywatnych.

Celnicy pracują w biurach agencji celnych, magazynach celnych lub 
celnych organach podatkowych. Agentów celnych zatrudniają również 
fi rmy prywatne, przedsiębiorstwa logistyczne, transportowe oraz fi rmy 
kurierskie.

Szeroka wiedza dotycząca prawa podatkowego i innych związa-
nych z towarem regulacji, często przyspiesza działanie każdej fi rmy.

  Technik pojazdów samochodowych

Kształcąc się w tym kierunku, uczniowie stają się specjalistami z dzie-
dziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diag-
nostyki samochodowej. W szkole przygotujemy Cię do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 
 organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 
 oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niespraw-

ności oraz sposobów napraw,
 wykonywania napraw pojazdów samochodowych, 
 kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryza-

cyjnych, 
 prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojaz-

dów samochodowych.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifi kacje zawodowe, umożliwią 
absolwentowi podejmowanie pracy w: 
 stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 salonach sprzedaży samochodów i fi rmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi, 
 przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego moto-

ryzacji,
 fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  prowadzenie działalności gospodarczej.

Technik logistyk - klasa penitencjarna*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Głównymi partnerami dla logistyków są:
 wojsko, 
 policja, 
 przemysł, 
 budownictwo, 
 handel, 
 transport, 
 telekomunikacja 
 a także służba więzienna. 
Logistyka jest to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przed-
siębiorstwach i między nimi.  Logistyka zajmuje się również transportem 

miejskim, organizacją imprez masowych. Podczas nauki w technikum 
nauczymy Cię jak: 
 dobrać pojazd do przewożonego ładunku, 
 rozróżniać ładunki i ich oznaczenia, 
 przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pocią-

giem, samolotem i statkiem, 
 sporządzać dokumenty transportowe, 
 rozliczać kierowców z czasu pracy, 
 negocjować stawki za przewóz ładunków, 
 organizować pracę w magazynie, 
 wybrać odpowiednią fi rmę transportową,
 zastosować prawo w spedycji.
Nowe umiejętności będziesz mógł nabyć podczas praktyk zawodowych 
w fi rmach transportowo-spedycyjnych np. FM Logisti c, PORJOT, PIO-
MAR, TRANSANNABERG. 
Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsztatowych 
ze specjalistami z branży spedycyjno-transportowej oraz wycieczek 
dydaktycznych m.in. do FM Logisti c, Śląskiego Centrum Logistycznego 
czy do LKW Walter (Austria). 
W ostatniej klasie organizujemy spotkania z przyszłymi pracodawcami.
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 fi rmach transportowych, 
 centrach logistycznych, 
 magazynach, 
 lub kontynuować naukę na studiach wyższych.
Zajęcia zostaną poszerzone o specjalność  – logistyka służby więziennej. 
Odbywać się będą: 
 zajęcia z musztry,
 szkolenie strzeleckie,
 nauka pływania,
 wyjazdy na obozy kondycyjne. 

Technik mechanik – klasa strażacka*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczymy Cię: 
 projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych,  
 produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,  
 technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,  
 obsługi  i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Będziesz potrafi ł programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych 
maszyn, ale także na komputerach wykorzystując oprogramowanie 
typu CAM.
Zdobędziesz umiejętności obliczania konstrukcji mechanicznych. Two-
rzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD 
oraz dokumentacji technologicznej.
Dodatkowo poznasz programy użytkowe niezbędne w pracy zawo-
dowej 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.

Technik mechatronik 

Mechatronika uczy, jak 
urządzenia mechaniczne 
zastąpić inteligentnymi 
systemami elektrome-
chanicznymi. 
W naszej szkole, w nowo-
czesnej pracowni mecha-
troniki nauczymy Cię:

N O W O Ś Ć
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 projektowania,  konstruowania i programowania urządzeń i syste-
mów mechatronicznych;  

 diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów mechatronicz-
nych;

 analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji tech-
nicznej z zakresu mechatroniki.  

Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyż-
szym poziomie. Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie prak-
tyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach. 
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach kon-
struktora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisan-
ta, diagnosty np. w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie 
przemysłu spożywczego, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie 
produkującym nowoczesne urządzenia techniczne.

Technik elektryk – klasa wojskowa*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

W naszej szkole nauczymy Cię:
 montować i uruchamiać  maszyny, urządzenia elektryczne na pod-

stawie 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 bezpiecz-
nego 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 fi rmach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycz-
nych, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć włas-
ną działalność gospodarczą.
W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektro-
niki wojskowej. 
Oferujemy ponadto: 
 zajęcia z:  topografi i wojskowej, terenoznawstwa, musztry, taktyki,
 szkolenie strzeleckie, 
 zajęcia z samoobrony, 
 naukę pływania, 
 obóz kondycyjny.

Technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej           

Podczas nauki w technikum nauczysz się:
 przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego 

rodzaju projekty grafi czne o charakterze informacyjnym i rekla-
mowym, 

 projektować książki i inne publikacje tak, aby były atrakcyjne dla 
czytelnika,

 przygotowywać materiały do publikacji na stronach www, 
 zaprojektować i wykonać książki w wersji elektronicznej do czytania 

na smartf onach i tabletach,
 modelować obiekty 3D oraz drukować w 3D i przeprowadzać ob-

róbkę wykończeniową takich elementów,
 obsługi najlepszych programów do projektowania grafi ki - Adobe 

Photoshop i Adobe Illustrator, do składania publikacji - Adobe 
Indesign,

 użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligra-
fi cznych.

Będziesz mógł po-
szerzać swoją wiedzę 
podczas  praktyk zawo-
dowych w drukarniach 
oraz fi rmach zajmują-
cych się przygotowy-
waniem materiałów 
reklamowych i pub-
likacji.
Zajęcia odbywają się 
w nowoczesnych pra-
cowniach cyfrowych procesów grafi cznych. Każdy uczeń ma do swojej 
dyspozycji kompletnie wyposażone stanowisko pracy. 
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę m.in. w drukarniach, wydaw-
nictwach, agencjach reklamowych, fi rmach zajmujących się obsługą 
marketi ngową innych przedsiębiorstw, własnej fi rmie świadczącej usługi 
z zakresu grafi ki komputerowej. Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy 
zdalnej poza siedzibą fi rmy. 

Technik spedytor

W naszej szkole nauczymy Cię:
 planować i organizować przewóz ładunków zwykłych i ponadga-

barytowych; 
 wypełniać dokumentację transportową;
 kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami kra-

jowymi 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 nadzoro-
waniu transportu ładunków samochodami i koleją.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w:
 fi rmach transportowych, centrach logistycznych, 
 agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,  
 we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących 

sklepy.

Technik hotelarstwa 
– z odnową biologiczną i kosmetologią

Podczas nauki w naszej szkole nauczymy Cię:
 obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe,
 przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej, 
 organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, 
 prowadzenia recepcji hotelowej,
 zawierania umów z kontrahentami,
 nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami.
Dodatkowym atutem 
kierunku są dwa inte-
resujące przedmioty: 
odnowa biologiczna 
w hotelarstwie oraz 
podstawy kosmeto-
logii. Cykl kształcenia 
obejmuje zajęcia teo-
retyczne, praktyczne i 
praktyki zawodowe w 
hotelach w kraju jak i 
za granicą, dzięki któ-
rym uczniowie poznają 
specyfi kę tego zawodu 
na różnych stanowiskach. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają 
się w profesjonalnych pracowniach przedmiotowych, prowadzone 
są przez kompetentnych nauczycieli, dla których branża turystyczno-
-hotelarska jest pasją.
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, 
 schroniska, 
 własna fi rma turystyczna lub agroturystyczna.

Technik organizacji turystyki 

Nauczymy Cię: 
 jak założyć i prowadzić działalność turystyczną;
 jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi tury-

styczne 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. 
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 fi rmami turystycznymi, gastrono-
micznymi i hotelarskimi na europejskim poziomie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pokażemy Ci, jak założyć i  prowadzić  własną działalność gastrono-
miczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. 
Nauczymy Cię:
 sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego ży-

wienia,  
 obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny,  
 organizować i przygotowywać różnorodne imprezy okolicznościo-

we np. wesela, bankiety.  
Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidłowego i estetycznego poda-
wania dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżo-
wania wnętrza sal konsumpcyjnych.  

Oferujemy naukę 
w nowych, w peł-
ni wyposażonych 
pracowniach ga-
stronomicznych, 
praktykę w restau-
racjach 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 handlowiec

Nauczymy Cię: 
 organizować dostawy towarów;
  przygotowywać towary do sprzedaży;
 prowadzić dokumentację rozliczeniową; 
 obsługi klienta i prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz sku-

tecznych negocjacji;
 efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketi ngowe. 
Przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w za-
kresie handlu.
Nasi absolwenci mogą prowadzić  własną fi rmę handlową lub znajdują 
zatrudnienie w:
 hurtowniach, 
 magazynach, 
 sklepach, 
 przedsiębiorstwach handlowo-usługowych. 

Branżowa Szkoła  I stopnia (3 letnia)

Proponujemy zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawo-
dach:
 ślusarz, 
 operator obrabiarek skrawających.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych 
i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach  m. in. kucharz, 
sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ...
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość 
dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum Ogólno-
kształcącym  dla Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu 
kursów kwalifi kacyjnych, 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.

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 wykształ-
cenia potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia prowadzone 
będą w formie dziennej, zaocznej lub wieczorowej.

Bezpłatne Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę 
lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifi kacje zawodowe w zakresie jednej kwalifi kacji. 
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej 
szkoły zawodowej 

Dodatkowe płatne kursy w ramach CKZiU:
Kurs Umiejętności Zawodowych – kurs niezbędny do uzupełnienia wie-
dzy i umiejętności przy podnoszeniu kwalifi kacji, np. przy zdobywaniu 
tytułu technika (rozszerzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).
Kurs Kompetencji Ogólnych – uzupełnienie wykształcenia ogólnego, 
np. zdobycie wykształcenia zawodowego.
Inne kursy – organizowane na zlecenie fi rm i instytucji oraz osób 
prywatnych.

TU WARTO SIĘ UCZYĆ 
– KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI

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.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3, 
47-100 Strzelce Opolskie, tel./fax 77 461 27 01

N O W O Ś Ć
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 ZSP w Zawadzkiem? 

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!

ZSP to:
Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

Oto atuty naszej szkoły:

1.  Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzami-
nów zawodowych. W ub. roku szkolnym zdawalność matur w 
liceum wyniosła 100 proc., zdawalność egzaminu E.13 w tech-
nikum – 100 proc., a średni wynik części praktycznej egzaminu 
E.13 to 99,4 proc. (przy średniej wojewódzkiej 88,3 proc.).

2.  Motywujemy do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i za-
wodach sportowych i biorą w nich udział uczniowie wszystkich 
klas!

3.  Nasi uczniowie są widoczni również na arenie międzynarodo-
wej i krajowej. 

4.  ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy 
lubią realizować się nie tylko na lekcjach, ale chcą rozwijać 
swoje pasje. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.

5.  W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. 
6.  Szkoła jest widoczna w środowisku lokalnym. Dobrym przykła-

dem jest projekt „Starsi i młodsi – razem  w zabawie i nauce” 
(umieszczony na stronach kuratorium Oświaty w Opolu, jako 
przykład tzw. „Dobrej Praktyki”). 

7.  Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! 
8.  Od trzech lat pracujemy również z uczniami z zespołem Asper-

gera i z autyzmem. Uczniowie ci mają prawo do kształcenia w 
szkole ogólnodostępnej. Mamy do tego dobrze przygotowaną 
i przeszkoloną kadrę. 

9.  Szkoła ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, wydziałem geografi i i geologii. W najbliższym 
czasie będzie podpisana umowa partnerska z Politechniką 
Opolską. Umowy umożliwiają prowadzenie zajęć otwartych, 
wymianę doświadczeń i działań edukacyjnych podnoszących 
wiedzę i umiejętności praktyczne naszych uczniów. 

10.  Współpracujemy prawie z czterdziestoma pracodawcami w 
naszym regionie, gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę 
zawodu i praktyki zawodowe. 

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki w Zespole Szkół Po-
nadpodstawowych  w Zawadzkiem. Dla ułatwienia decyzji 
podajemy kilka przydatnych informacji o możliwościach na-
uki w poszczególnych typach szkół oraz perspektywach za-
wodowych po skończeniu szkoły.

Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE. U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź - gwarantujemy Ci, że u nas nie ma czasu na nudę.

Dlaczego my?

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 
w Zawadzkiem:

1a - klasa humanistyczna 
Rozszerzone przedmioty to język polski, wiedza o społeczeństwie 
oraz geografi a. Języki obce to język angielski  język niemiecki
profi l przygotowuje do studiów 
na kierunkach humanistycznych (np. fi lologia polska, kulturoznaw-
stwo, fi lozofi a), prawnych (prawo i administracja) i społecznych 
(np. historia, socjologia, politologia, dziennikarstwo).

1b – klasa biologiczno - chemiczna
Rozszerzone przedmioty to biologia, chemia oraz matematyka. Ję-
zyki obce to język angielskim  i język niemiecki
profi l przygotowuje do studiów
na kierunkach, np. medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniar-
stwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fi zjote-
rapia, biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne 
kierunki oferowane przez uniwersytety rolnicze, przyrodnicze i 
akademie wychowania fi zycznego

Technikum w Zawadzkiem

TECHNIK INFORMATYK 
- Symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifi kacje: 
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych 
sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami inter-
netowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA 
- Symbol cyfrowy zawodu 351406

Kwalifi kacje: 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami inter-
netowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Zawody przygotowują do studiów:
• studiów na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: 

informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomuni-
kacji oraz pokrewnych,

• podjęcia pracy zawodowej,
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK EKONOMISTA 
- Symbol cyfrowy zawodu 331403

Kwalifi kacje:  
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki fi -
nansowej jednostek organizacyjnych 
• studiów na wyższych uczelniach - głównie ekonomicznych i 

handlowych
• podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach, na których po-

trzebna jest podstawowa wiedza z zakresu fi nansów i rachun-
kowości

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia - 3-letnia

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAWO-
DZIE jako młodociany pracownik:
np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, sto-
larz, operator obrabiarek skrawających, elektryk i inne. 
Uczeń:
• otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły branżowej - na jego 

podstawie może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II 
stopnia

• zdaje egzaminy kwalifi kacyjne na tytuł czeladnika w określo-
nym zawodzie - po jego zdobyciu może podjąć starania o uzy-
skanie tytułu mistrza.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie  *  tel. 77 4616430

e-mail: zspzawadzkie@gmail.com 
www.zspzawadzkie.pl
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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.

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 

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 

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

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

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

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

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

Powiatowa Stacja 
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Strzelce Opolskie dnia   17.04.2020r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. 
z 2020r. poz. 283), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu 
w dniu 15.04.2020r. na rzecz spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. , 
decyzji administracyjnej Nr 130/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i 
udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części hali maga-
zynu wyrobów gotowych na wydział napełniania, mieszalnię dla potrzeb 
produkcji wyrobów zawierających kwasy organiczne oraz produkty zawie-
rające enzymy (EDEKA) oraz linie rozlewnicze i zbiorniki odstojnikowe w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/34, 1133/36, 
1133/57, 1133/58, 1133/30, obręb Strzelce Opolskie.
Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się tele-
fonicznie pod numerem telefonu 77 4401763 - Starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich, Wydział Architektoniczno – Budowlany (w godzinach  
pn. - pt. 7.30 – 15.30). 

z up. Starosty, Diana Mańka
Zastępca Naczelnika Wydział Architektoniczno-Budownictwa

Strzelce Opolskie, dnia 20.04.2020 r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 kwietnia 
2020 r. na wniosek spółki P4 Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Taśmowej 7, wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę 
stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR7001C w postaci 
stalowej wieży kratowej typu BOT-E2/54 o wysokości 55,95 m n.p.t. z kab-
lową linią zasilającą wraz z instalacją anten sektorowych i radioliniowych, 
w Leśnicy na działce ewid. nr 3021/1 obręb ewid. Leśnica, jednostka ewid. 
Leśnica - miasto.

z up. Starosty 
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie dnia 20.04.2020r.

  
STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2020r. na rzecz Pani Joanny Leszczyk i Pana 
Leonarda Leszczyk, współwłaścicieli przedsiębiorstwa FAN-AGRI s.c. Joan-
na Leszczyk, Leonard Leszczyk w Kolonowskiem, decyzji administracyjnej 
Nr 133/2020 o pozwoleniu na budowę budynku produkcji wyrobów mle-
czarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem na serwatkę o 
poj. 2000l, zbiornikiem na mleko o poj. 2000l, otwartym zbiornikiem na 
wody opadowe, w Staniszczach Wielkich, przy ul. 1 Maja, na nieruchomo-
ści obejmującej działki ewid. nr 944/2, 944/6 obr. ewid. Staniszcze Wiel-
kie, jedn. ewid. Kolonowskie-obszar wiejski.

Informację dotyczącą decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać tele-
fonicznie pod nr 77-4401761 Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich – Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty 
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 18 maja 2020 roku 

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw 
rozpatrywania wniosków o udzielenie świadczeń 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków prze-
znaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek 
oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 11 
maja 2020 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, 
określa uchwała nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 
2908). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek 
oświatowych. 

• Zadania realizowane są przez pra-
cowników dyżurujących.

• Załatwianie spraw odbywa się  
telefonicznie, listownie, za po-
średnictwem środków komunika-
cji elektronicznej: (e-mail), przez 
skrzynkę podawczą (e- PUAP).

• Strony internetowe PCPR oraz BIP 
są systematycznie aktualizowane 
o informacje związane z funkcjo-
nowaniem jednostki oraz wdro-
żonych procedurach w formie 
komunikatów, informacji oraz Za-
rządzenia Dyrektora PCPR. 

• Poczta tradycyjna odbierana jest 
na parterze budynku w PCPR w 
wyznaczonym miejscu.

• Zespół Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym na bieżąco rozpa-
truje wnioski na dofinansowanie 
ze środków PFRON, które cały 
czas wpływają pocztą tradycyjną. 
Wnioskodawcy mają też możli-
wość składania wniosków onli-
ne, za pośrednictwem darmowej 
platformy internetowej tj. Syste-
mu Obsługi Wsparcia. Pracownicy 
telefonicznie odpowiadają na py-
tania, udzielają porad i służą po-
mocą w wypełnianiu wniosków w 
formie papierowej i elektronicz-
nej. Jeżeli jest taka potrzeba, wy-
syłają druki wniosków pocztą bez-
pośrednio do zainteresowanych.

• W czasie pandemii koronawirusa 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie został ograniczony do-
stęp do rodzin, w związku z czym 
koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej z rodzinami zastępczy-
mi i dziećmi w nich umieszonymi 
kontaktują się głównie telefo-
nicznie jak i mailowo. Na bieżą-
co przeprowadzane są oceny sy-
tuacji dziecka, oraz posiedzenia 
zespołów. Rodziny zastępcze jak 
i biologiczne, a także OPS o termi-
nach posiedzeń informowani są 
listownie. Koordynatorzy monito-
rują sytuację szkolną podopiecz-
nych, którzy obecnie prowadzą 
nauczanie zdalne. Na bieżąco we-

ryfikowane są potrzeby rodzin w 
tym zakresie. 

2.  Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Strzel-
cach Opolskich:

• Interesanci przekazują niezbędne 
dokumenty za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej (adres siedziby 
PCPR) lub elektronicznej (adres 
email: orzecznictwo@pcpr.strzel-
ceop.pl). 

• Udostępnione zostały telefony 
prywatne pracowników zespołu: 
Justyny Kompala i Anny Bedynek. 
Za ich pośrednictwem udzielane 
są wszelkie informacje i poradni-
ctwo, także w czasie wolnym od 
pracy.

• Pracownicy zespołu na bieżą-
co informują wnioskodawców 
poprzez kontakt telefoniczny 
o aktualnej sytuacji w zakresie 
orzekania o niepełnosprawności i 
stopniu niepełnosprawności.

• Posiedzenia składów orzekają-
cych odbywają się w pomiesz-
czeniach Zespołu. Wnioski rozpa-
trywane są zaocznie, bez udziału 
osobistego osoby zainteresowa-
nej. 

• W terminie orzekania członkowie 
komisji kontaktują się telefonicz-
nie z wnioskodawcami celem uzy-
skania informacji niezbędnych do 
wydania oceny a następnie orze-
czenia. Ma to na celu jak najlep-
sze dokonanie oceny stanu zdro-
wia osoby wnioskującej.

• Wnioski o wydanie legitymacji 
o niepełnosprawności oraz kart 
parkingowych przyjmowane są 
również za pośrednictwem pocz-
ty tradycyjnej. Zgodnie z pole-
ceniem Wojewody Opolskiego 
legitymacje o niepełnosprawno-
ści oraz karty parkingowe prze-
kazywane są za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru. Wcześniej poprzez kontakt 
telefoniczny uzyskujemy zgodę 
osób zainteresowanych. 

Jak pracuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie?
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Od miesiąca żyjemy w innej edu-
kacyjnej rzeczywistości. Minister 
edukacji wprowadził zdalne naucza-
nie i ogłosił, że szkoły są do niego 
przygotowane. Nic bardziej mylnego 
– szkoły nie mogły być przygotowa-
ne, gdyż w świetle obowiązującego 
prawa nauka zdalna nie była możliwa 
w szkołach dla młodzieży. Nauczycie-
le dostali tak naprawdę kilkadziesiąt 
godzin na to, aby przenieść naukę 
do Internetu. Efekt – narzekania ze 
wszystkich stron: nauczyciele, rodzice 
i uczniowie. Mało kto zwraca jednak 
uwagę, że zdalne nauczanie to także 
szansa na lepszą edukację. 

Głosy krytykujące zdalne naucza-
nie słychać ze wszystkich stron, ale 
nie słychać wyjaśnień dlaczego jest 
tak, że jest tak wielu niezadowolo-
nych. 

Zacznę od nauczycieli – czyli 
swojego ogródka. Począwszy od mi-
nisterstwa a kończąc na wielu dyrek-
torach szkół zdalne nauczanie było 
traktowane jako coś zbędnego – sko-
ro zgodnie z prawem nie można, to 
po co się tym zajmować? Sam zakaz 
używania form zdalnego nauczania 
w szkole był niezrozumiały – każdy 
uczeń ma prawo do nauki, jak rów-
nież prawo do ochrony własnego 
zdrowia i życia. Jak wytłumaczyć w 
takim wypadku to, że uczeń mający 
indywidualne nauczanie, po opera-
cji, czasem po chemioterapii musi 
przyjmować w domu kilku nauczycieli 
w tygodniu po to, aby zrobić lekcje. 
Dlaczego nie można przekazać tej 
wiedzy zdalnie, mamy różne narzę-

Jestem fanem zdalnego nauczania!
dzia do pracy i uczeń przebywający w 
szpitalu na drugim końcu kraju wcale 
nie musi tracić kontaktu ze szkołą. Co 
do nauczycieli – dla wielu z nas jest 
to nowa sytuacja, w której nie każdy 
się szybko odnalazł, i są tacy, którzy 
starali się zrobić dużo w jak najkrót-
szym czasie. Programy i narzędzia 
umożliwiające zdalne nauczanie dla 
wielu to była nowość i trwały poszu-
kiwania najlepszego. Efekt: w szkole 
funkcjonuje kilka nawet kilkanaście 
narzędzi do pracy z uczniami, co 
powoduje pewnego rodzaju chaos. 
Można go uniknąć poprzez wypra-
cowanie szkolnego zestawu kanałów 
kontaktu z uczniami, co uczyni pracę 
sprawniejszą. Również podejście na-
uczycieli do pracy uczniów powinno 
uwzględniać możliwości uczniów. 
Niezrozumiałe jest wymaganie lo-
gowania się do określonej godziny 
uczniów młodszych klas szkoły pod-
stawowej, wysyłanie prac w ciągu 
godziny od dostarczenia przez na-
uczyciela (takie sytuacje też się zda-
rzają). Przynajmniej na początkowym 
etapie potrzebna jest wyrozumiałość 
i zorientowanie w możliwościach na-
szych podopiecznych. 

Druga grupa narzekających to 
uczniowie. Za dużo materiału, nie 
wyrabiamy. Można przyjąć, że czas 
spędzony nad lekcjami zdalnymi po-
winien być mniej więcej taki sam 
jak w szkole. Problemem może być 
organizacja pracy w domu. Nigdy 
wcześniej nie byli zmuszeni do nauki 
w takiej formie, to i przestawić się 
trudniej – organizacja pracy to pod-

stawa, a w domu jest tyle możliwości 
do oderwania się do nauki, że fak-
tycznie nauka może zajmować wię-
cej czasu. Brak nadzoru nauczyciela i 
często również pracujących rodziców 
nie sprzyja nieprzyzwyczajonym do 
samodzielnej pracy uczniom. Docho-
dzi do tego to, o czym wspomniałem 
wcześniej, czyli brak doświadczenia 
w pracy zdalnej ze strony nauczycieli 
i problem narasta. W szkole średniej, 
historie o kłopotach w korzystaniu z 
technologii przez uczniów w więk-
szości przypadków można włożyć 
między bajki – oni potrafią korzystać. 
Problemem może być technologia, 
kamery internetowe, szybkie łącza 
– większym jest podejście uczniów, 
zapomniane hasła do dziennika, 
zapomniane loginy do platform e-
-learningowych – ciekawe ilu zapo-
mina loginu i hasła do Facebooka czy 
innym serwisów społecznościowych?

Zdalne nauczanie nie znalazło 
się też w obszarze zainteresowań 
osób odpowiedzialnych za organiza-
cję edukacji w naszym kraju. Od lat 
główne źródła doposażania szkół w 
nowoczesne środki dydaktyczne to 
projekty finansowane z środków UE. 
Doposażenie szkół, aby realizować 
zdalne nauczanie nie było w kręgu 
zainteresowań instytucji i w efekcie 
nie znam szkoły, która miałaby na 
wyposażeniu urządzone studio do 
nagrywania lekcji, ani nawet sprzę-
tu mobilnego. W większości szkół e-
-learningiem zajmują się pasjonaci, 
którzy we własnym zakresie kształcili 
się w tym kierunku. Wsparcie ze stro-

ny organów prowadzących, placówek 
doskonalenia nauczycieli, było nie-
wielkie, żeby nie powiedzieć żadne 
– powody były dwa: brak potrzeby i 
brak funduszy.

W całej tej sytuacji można znaleźć 
też pozytywy, które moim zdaniem 
wróżą dobrze zdalnemu nauczaniu. 

Po pierwsze – wreszcie je zauwa-
żono jako sposób na naukę. Mamy 
XXI wiek, ponad 50 lat temu czło-
wiek poleciał w kosmos wspomagany 
komputerem o mocy obliczeniowej 
mniejszej od dzisiejszego smartwa-
tcha, nie wspominając o smartfonie, 
a część szkół i nauczycieli w dalszym 
ciągu tkwi w epoce kredy i tablicy. 
Czas na to, aby szkołę przenieść na 
wyższy poziom interaktywności i 
technologii. Młodzież wychowywana 
w epoce informacji, wszechobecnej 
sieci, potrzebuje innych bodźców do 
nauki niż tylko wykłady, ćwiczenia w 
formie papierowej, podręczniki bez 
obudowy multimedialnej. Czas na to, 
aby wydawcy podręczników zaczęli 
tworzyć multimedia z prawdziwego 
zdarzenia będące integralną częścią 
książki. 

Po drugie – wielkie firmy zauwa-
żyły, że szkoły też mogą być odbior-
cami ich technologii i udostępniły 
swoje narzędzie za darmo – Micro-
soft Teams, Cisco WEBEX i inne są do 
przetestowania za darmo. Wszystkie 
te technologie można połączyć w 
jedno środowisko m.in. poprzez plat-
formę e-learningową (w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego z Moodle korzysta ok 1200 

uczniów, nauczycieli i słuchaczy) co 
sprawia, że w jednym miejscu mamy 
możliwość organizowania zajęć z wy-
korzystaniem różnych narzędzi. Mam 
nadzieję, że przynajmniej cześć z tych 
narzędzi pozostanie darmowa rów-
nież po powrocie uczniów do szkół. 

Po trzecie - może wreszcie rzą-
dzący oświatą zauważą, że nauczy-
ciele potrzebują wsparcia w dostępie 
do nowoczesnych technologii. No-
woczesne oprogramowanie, studia 
do nagrywania lekcji (raz przygoto-
waną wymagającą lekcję można wy-
korzystać wielokrotnie) powinny być 
powszechnie dostępne. W tej chwili 
o nowoczesnych programach może-
my zapomnieć, a procedury zakupu 
potrafią ciągnąć się latami. Wielkie 
wyzwanie stoi przed nauczaniem za-
wodu – ogólnodostępne symulatory 
maszyn i urządzeń dałyby możliwość 
nauki zawodu również w domowych 
warunkach. Z tym jednak może być 
większy problem – dla wielu szkoła 
średnia oznacza liceum – niestety 
technika zostały zepchnięte na mar-
gines edukacji, nigdy nie były i nie 
będą tak „prestiżowe” jak licea. Na-
wet dziennikarze martwią się tylko 
maturą, zapominając o egzaminach 
zawodowych. Przed nauczycielami 
zawodu stoi zadanie przygotowania 
pracowników na wymagający rynek 
pracy, jak tego dokonać nie mając do-
stępu do najnowszych technologii? 
To jest problem, którym osoby ma-
jące wpływ na oświatę powinny się 
zająć niezwłocznie.

Wojciech Majkowski

Odwołane koncerty, spektakle i 
warsztaty…  Z tętniącej gwarem insty-
tucji nagle zniknęli ludzie. Wystawy, 
które nie zdążyły zostać otwarte, cze-
kają na swój wielki dzień. I czekamy 
na to my wszyscy. Pracownicy instytu-
cji kultury z całego kraju. Nie czekamy 
jednak z założonymi rękami. W końcu 
i tak na co dzień musimy wykazywać 
się kreatywnością i pomysłowością. I 
choć wszyscy z obawą i troską rozglą-
damy się dookoła, to chcemy się też 
podzielić z Państwem kilkoma efekta-
mi naszych prac. Na stronie interne-
towej Powiatowego Centrum Kultury 
powstała zakładka #E-PCK. To nowość 
z czasów kiedy wszystko jest zdalne i 
„trzymanie kogoś na dystans” jest 
przejawem troski i empatii. Znajdzie-
cie tu Państwo film, który nagraliśmy, 
by mogli Państwo wirtualnie zwiedzić 
bardzo ciekawą wystawę pt. „Sztuka 
afrykańska – forma i kolor” ze zbio-
rów Muzeum Miejskiego w Żorach. 
Termin ekspozycji wystawy, która 
obecnie znajduje się w Regionalnej 
Izbie Tradycji Powiatowego Centrum 
Kultury, przedłużamy do końca sierp-
nia, z nadzieją, że wówczas zawita-
cie już do nas Państwo osobiście.  
#E-PCK to także warsztaty  wielka-
nocne, które zwykle odbywały się 
w Powiatowym Centrum Kultury  w 
soboty – tym razem w filmowej od-
słonie zaprosiła na nie Pani Agnieszka 

Kwitowska –Tobys, Animator Kultu-
ry Powiatowego Centrum Kultury  a 
opracowaniem filmu zajął się Pan 
Mateusz Gancarczyk, nasz specjalista 
od multimediów. W naszej zakładce 
znajdziecie także instruktaż, jak przy-
gotować ciekawe ozdoby pod zdalną 
opieką Pani Iwony Pabisz-Golonki, a 
do śpiewania w domu zachęci w krót-
kim filmie Aleksandra Stokłosa – nasz 
instruktor wokalu.  Wchodząc w prze-
strzeń wirtualną uruchomiliśmy włas-
ny kanał na You Tube’ie i tam będzie-
my publikować kolejne nagrania. Z 
okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich na 23 kwietnia filmową 
niespodziankę przygotowuje także 
Powiatowa Biblioteka Publiczna, któ-
rej głosem w filmie będzie Pani Bar-
bara Kandziora – Bibliotekarz. Można 
więc powiedzieć, że naszej kultury 
wirus nie pokonał. Niezmiennie ocze-
kując na możliwość spotkania z 
Państwem osobiście, zapraszamy 
do odwiedzania naszej strony inter-
netowej www.centrum-kultury.eu 
oraz aktywności w naszych mediach 
społecznościowych, w których także 
publikujemy ciekawostki kulturalne 
z kraju i ze świata. Życzymy Państwu 
dużo zdrowia!

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Kultury w Strzelcach Opolskich

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiado-
mości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, 
przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie, poprzez wywieszenie  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jorda-
nowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie interne-
towej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich.
dot. działki nr 70 w m. Osiek

Kultura w czasach 
pandemii

Zdalne nauczanie w gastronomii 
Klasy gastronomiczne rozwijają swoje umiejętności realizując zdalne nauczanie w domu. 

Z przesyłanych przepisów, filmików i prezentacji przyrządzają różnorodne smakołyki. 

Makaron z duszonymi 
pieczarkami

Szpritle z marmoladą

Dekoracje

Pierogi z mięsem

Torcik Oreo

Kruche ciasteczka czekoladowe 
z masą z mleka w proszku

Racuchy

Omlet z szynką i pomidorami


