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POWIAT STR Z E LE C K I

Nauczyciele wyró¿nieni

dok. ze str. 1

Poni¿ej przedstawiamy listê nagrodzonych i ich sukcesy:

Jolanta Wojtaszak

Dyrektor Zespo³u Szkó³
Specjalnych przy DPS w Kad³ubie:
- rosn¹ca jakoæ pracy szko³y, a co
za tym idzie promocja Powiatu potwierdzona rezultatami uczniów bior¹cych udzia³ w Olimpiadach Specjalnych, m. in. udzia³ uczniów i miejsce
na podium podczas Olimpiady Specjalnej w Pekinie w 2007 roku, I miejsce zajête przez ucznia w ³y¿wiarstwie szybkim w VII Ogólnopolskich
Zimowych Igrzyskach w Bia³ymstoku w 2008 roku i kwalifikacja do wiatowych Igrzysk w Idaho w USA, zajêcie przez ucznia I miejsca na 25 m
w stylu dowolnym w Ogólnopolskim
Mityngu P³ywackim w Ostrowcu
wiêtokrzyskim w roku 2008;
- tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia szeroko rozumianej rewalidacji ucznia z upoledzeniem umys³owym, która przyczynia siê do jego wszechstronnego
rozwoju na miarê indywidualnych
mo¿liwoci oraz przygotowania do
¿ycia w integracji ze spo³eczeñstwem.

Halina Kajstura

Dyrektor Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Opolskich:
- zdolnoæ organizacji rodków i
dzia³añ zmierzaj¹cych do rozbudowy
i modernizacji bazy dydaktycznej (remont dachu, elewacji budynku warsztatów szkolnych oraz korytarzy
w budynku g³ównym szko³y),
- dba³oæ o promocjê zespo³u szkó³
poprzez udzia³ w wielu ogólnopolskich konkursach (Szko³a Przedsiêbiorczoci, Wojewódzkie Targi Edukacyjne),

- na bazie ZSZ Nr 1 realizowany
jest powiatowy program Przysz³y
absolwent  fachowiec. Uczeñ szko³y zawodowej z miêdzynarodowymi
certyfikatami w ramach Dzia³ania
9.2 PO KL.

Ryszard Pagacz

 Dyrektor Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w Zawadzkiem:
- rosn¹ca jakoæ pracy szko³y (wyniki egzaminu maturalnego: 95,4 %
zdawalnoci w LO Zawadzkie, Powiat Strzelecki jest najlepszy w województwie pod wzglêdem zdawalnoci egzaminu maturalnego w liceach ogólnokszta³c¹cych);
- skuteczne motywowanie uczniów do pracy spo³ecznej w ramach
dzia³ania klubu ACTIVA;
- opracowanie i aktualizacja programu do obliczania wydatków osobowych w poszczególnych placówkach owiatowych Powiatu zgodnie
ze zmianami przepisów prawa owiatowego.

Adriana Kraik

Wicedyrektor Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Opolskich:
- realizacja jednego z zadañ w ramach programu Szko³a przedsiêbiorczoci  szko³a uzyska³a certyfikat
i wyró¿nienie na szczeblu centralnym,
- Opieka nad zespo³em zadaniowym Uczeñ z klas¹  dzieñ liczby
PI,
- II miejsce uczniów w IV Krapkowickim Maratonie Maturalnym,
- Utworzenie nowej strony ZSZ
Nr 1 www.zsz1strzelce.pl oraz jej
sta³a aktualizacja.

Teresa Truch

Nauczyciel Zespo³u Szkó³
Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem:
- koordynator i realizator programu Socrates  Comenius Akcja 1 Ja
i moje rodowisko,
- prowadzi ci¹g³¹ wspó³pracê z
Autonomiczn¹ Sekcj¹ Pi³ki Rêcznej
w Zawadzkiem dziêki czemu uczniowie mog¹ trenowaæ pi³kê rêczn¹ pod
nadzorem profesjonalnej kadry trenerskiej klubu,
- nieodp³atnie pracuje na rzecz
uczniów prowadz¹c lub bior¹c udzia³
w imprezach turystyczno-rekreacyjnych w Szkolnym Kole PTTK.

Adriana Hajdas

Nauczyciel Poradni
Psychologiczno  Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich:
- konsultantka Poradni w Punkcie konsultacyjnym w ramach pilota¿u rz¹dowego programu poprawy
stanu bezpieczeñstwa w szko³ach i
placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole,
- wspó³autorka i realizatorka programu zajêæ socjoterapeutycznych
dla uczniów z zaburzeniami zachowania Podaj d³oñ,
- ceniona specjalistka z zakresu
terapii psychologicznej szczególnie
z zakresu problematyki moczenia
nocnego dzieci,
- bra³a udzia³ w interwencyjnej
pomocy psychologicznej osobom
poszkodowanym przez tornado w
sierpniu 2008 roku, wspó³autorka 15sto stronicowej Informacji o dzia³aniach w zakresie pomocy psychologicznej,

- stosuje szeroki wachlarz metod,
technik diagnozy i terapii dzieci, stale wzbogaca warsztat pracy zawodowej, poszukuje i wprowadza nowe
rozwi¹zania.

Danuta Botor

Nauczyciel Specjalnego Orodka
Szkolno  Wychowawczego
w Lenicy:
- opiekun Ko³a Europejskiego 
pozyska³a rodki finansowe z Unii
Europejskiej na organizacjê Dnia Europejskiego oraz Europejskiego Dnia
Dziecka,
- pomys³odawca i organizator wielu imprez internatowych o charakterze kulturalno  owiatowym i rekreacyjnym,
- pomys³odawca zrzeszenia szkolnych Klubów Europejskich Gminy
Lenica.

Elina Bukina

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Kad³ubie:
- autorka systemu komunikacji
pozawerbalnej S³ownik gestoruchów,
- prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli placówki, s³uchaczy kursów pedagogicznych i studentów pedagogiki specjalnej i logopedii,
- neurologopeda, cz³onek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
- prowadzi bezp³atne dni diagnozy logopedycznej dla rodowiska lokalnego.

Agata Zalejska

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich:
- opiekun sekcji sportowej Szczyg³y,

- inicjatorka zadañ integracji przez
sport i wychowania przez sukces
osób z upoledzeniem umys³owym
w stopniu g³êbszym,
- organizatorka Wojewódzkiego
Turnieju Kolarskiego,
- opiekun Szkolnego Ko³a Ekologiczno  Turystycznego,
- realizatorka grantu Opolskiego
Kuratora Owiaty Nauka P³ywania.

Jadwiga Wdowik

Nauczyciel Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
Uczniowie, których by³a opiekunem,
otrzymali tytu³y:
- laureata etapu centralnego
XXXIII Olimpiady Historycznej,
- finalisty etapu wojewódzkiego
konkursu Los ¯o³nierza i Orê¿a Polskiego,
- finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Pawe³ Pagacz

Nauczyciel Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
Uczniowie, których by³ opiekunem,
otrzymali tytu³y:
- laureata I i II miejsca XII Opolskiego Konkursu Informatycznego,
- laureata I i II miejsca I Opolskiego Konkursu Technologii Informacyjnej,
- finalisty V Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Informatycznej
Uczniów szkó³ Gimnazjalnych,
- finalistów dru¿ynowych (4
uczniów) II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters.

Laury dla najlepszych, czyli Prymusi Opolszczyzny 2008
w ZSO w Strzelcach Opolskich

Niedawno uczniowie gimnazjum przy ZSO w Strzelcach Opolskich, a obecnie liceum, Roman Stasiñski i Krzysztof Wróbel, zostali wyró¿nieni za
wybitne osi¹gniêcia w roku szkolnym 2007/2008.
Krzysztof zosta³ laureatem Nagrody Marsza³ka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny. Uroczyste wrêczenie statuetki mia³o miejsce 20
padziernika. Trochê wczeniej, bo 16 padziernika, Roman odbiera³ w Warszawie stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Ponadto obaj znajduj¹ siê pod opiek¹ Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. R. Stasiñski ju¿ drugi rok z rzêdu i jest tegorocznym stypendyst¹ wspomnianego Funduszu. Wrêczenie nominacji odbêdzie siê 17 listopada na zamku
Królewskim w Warszawie. K. Wróbel w tym roku po raz pierwszy zosta³
zakwalifikowany do grona kandydatów Funduszu.
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci obejmuje swym patronatem szczególnie
uzdolnionych. Nie przyznaje jednak stypendiów pieniê¿nych, a udziela pomocy w rozwoju, poszerzaj¹c mo¿liwoci aktywnoci, organizuj¹c sytuacje dostarczaj¹ce dowiadczeñ wzbogacaj¹cych wiedzê i umiejêtnoci oraz osobowoæ.
Nale¿y dodaæ, ¿e zdobyte laury i nominacje zosta³y poprzedzone ciê¿k¹
prac¹ i znakomitymi wynikami, g³ównie w konkursach matematycznych, ale
te¿ w dziedzinie fizyki, chemii i informatyki.

w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

w Lenicy
Lista tegorocznych Prymusów
Opolszczyzny by³aby niepe³na bez
kolejnych nazwisk, bo równie¿
uczniowie innych szkó³ na Ziemi
Strzeleckiej zdobyli te Nagrody Marsza³ka Województwa Opolskiego. S¹
to:
Piotr Hadaschik,
uczeñ Publicznego Gimnazjum
w Lenicy,
Marcin Kurza³,
uczeñ Publicznego Gimnazjum
w Lenicy,
Lennard Czakaj,
uczeñ Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Lenicy,

W lipcu 2007 w Warszawie przeprowadzony zosta³ etap fina³owy ogólnopolskiego konkursu ¯ycie i dzie³o w. Józefa Kalasancjusza. Uczestnikami
tej koñcowej konkursowej czêci byli laureaci regionalni - Ci którzy w fazie
wojewódzkiej zdobyli zwyciêskie laury. Z blisko 4.500 zg³oszonych do pierwszego (regionalnego) etapu zmagañ do ogólnopolskiej rundy dotar³o 75 finalistów. Finalici konkursu musieli wykazaæ siê znajomoci¹ biografii w. Józefa
Kalasancjusza i historii zakonu pijarów rozwi¹zuj¹c test. Ponadto ka¿dy w
swojej dziedzinie mia³ mo¿liwoæ prezentacji w³asnego talentu, tam te¿ zaprezentowa³a siê uczennica Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 Jolanta Warzecha,
która w finale konkursu plastycznego zajê³a zaszczytne III miejsce.
To wielkie osi¹gniêcie przyczyni³o siê do zaproszenia Joli na tegoroczne
wojewódzkie obchody wiêta Edukacji, gdzie zaprezentowali siê najlepsi uczniowie, studenci, nauczyciele i pracownicy naukowi Województwa Opolskiego.
Uroczystoæ ta mia³a miejsce w dn. 20.10.2008 roku w auli Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w trakcie trwania uroczystoci Jola z r¹k
Marsza³ka Województwa odebra³a statuetkê Prymusa Opolszczyzny.
dr Edyta Bem

Wszystkim serdecznie
gratulujemy
i ¿yczymy wielu kolejnych
sukcesów

Ca³y cel nauki polega na
wiadomym zdobyciu tego,
co m³odoæ otrzymuje darmo.
Iwan Turgieniew

