
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO
MIEJSCE

PRACY

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

KSIÊGOWA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie
(finanse i rachunkowo�æ,
ekonomiczne),
- sta¿ pracy min. 2 lata
w ksiêgowo�ci

PRAC. OCHRONY STRZELCE OP. - II lub III stopieñ
niepe³nosprawno�ci

CIE�LA NAK£O - do�wiadczenie
P£YTKARZ WG. ZLECEÑ - wykszta³cenie min.

zawodowe;
- umiejêtno�æ uk³adania p³ytek

MURARZ
� P£YTKARZ WG. ZLECEÑ _
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;

- sta¿ pracy min. 3 lata,
- dyspozycyjno�æ,
- pr. jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK STRZELCE OP. - znajomo�æ silników
wysokoprê¿nych;
- znajomo�æ instalacji
elektrycznej lokomotyw
lub maszyn budowlanych

TECHNOLOG
-KONSTRUKTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze,

- znajomo�æ budowy maszyn
(lokomotyw, ciê¿kiego sprzêtu
budowlanego) oraz znajomo�æ
systemów komputerowych
INVENTOR i CAD

PRACOWNIK
OBRÓBKI DREWNA STRZELCE OP. _
TRAKTORZYSTA KRAJ - wykszta³cenie zawodowe;

- sta¿ pracy mile widziany
OPER. WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe;

- upr. na wózki jezdniowe
NAUCZYCIEL INFOR. LE�NICA - wy¿sze pedagogiczne
SPAWACZ ELEKT.
GAZOWY
Z UPRAWNIENIAMI;
PIECOWY Z UPRAW.
ENERGETYCZNYMI GR. 2;
OPERATOR URZ¥DZEÑ
WALCOWNI ZAWADZKIE

po³udniowe zajêcia � mówi wicesta-

rosta Waldemar Gaida.

Organizatorzy konkursu narze-
kali wprawdzie, ¿e liczyli na wiêksz¹

aktywno�æ nauczycieli, bo na granty

zarezerwowano w bud¿ecie powiatu

100 tysiêcy z³otych, a w sumie wy-

dano ich tylko dwie trzecie - nieco
ponad 68 tysiêcy z³ na 21 grantów.

No ale przecie¿ zawsze najtrudniej-

szy jest ten pierwszy raz. Nie oby³o

siê te¿ bez  pewnych problemów ju¿

w trakcie realizacji zajêæ. Komisja

kontroluj¹c je stwierdzi³a, ¿e w nie-
których przypadkach brak by³o nad-

zoru ze strony dyrekcji szko³y, pro-

wadzenia dziennika obecno�ci na za-

jêciach pozalekcyjnych, dokumentu-

j¹cego przecie¿ w nich udzia³ uczniów

czy jeszcze inne uchybienia. Nie-
mniej niektóre z zajêæ warte by³y

kontynuacji w tym roku szkolnym,

bo okaza³y siê na tyle ciekawe, ¿e

zainteresowa³y dziesi¹tki uczniów.

Og³oszono wiêc drugi konkurs na

granty edukacyjne. Pula pieniêdzy
przeznaczona na nie w bud¿ecie by³a

podobna jak rok wcze�niej � 100 ty-

siêcy z³otych.

- Podstawowy cel grantów eduka-

cyjnych to odpowied� nauczycieli na

indywidualne potrzeby uczniów, ich
aspiracje i zainteresowania, i to za-

równo przedmiotowe, kulturalne, jak

i wychowawcze i sportowe � przy-

pomina najogólniej za³o¿enia konkur-

su W. Gaida. � Cieszy, ¿e w tego-

rocznej edycji projektów zg³oszono
znacznie wiêcej � 51. Przez pierw-

sze sito selekcyjne przepuszczone

zosta³y jeszcze w szkole: ka¿dy dy-

rektor mia³ je zaopiniowaæ. Etapy

kolejne to: sito formalne Wydzia³u

Edukacji i Kultury, Kultury Fizycz-
nej i Sportu oraz merytoryczne -

Komisji Edukacji Rady Powiatu.

Ka¿dy  z  projektów oceniony zosta³

punktowo pod wzglêdem meryto-

rycznym przez poszczególnych

cz³onków komisji.
W wyniku weryfikacji wniosków

Komisja Edukacji wy³oni³a do dofi-

nansowania 30 wniosków, które uzy-

ska³y najwy¿sz¹ ocenê punktow¹. na

³¹czn¹ sumê  99.632,92 z³, w tym

91.730,21 z³ kosztów osobowych
i 7 902,71 z³ kosztów rzeczowych.

Z powodu ograniczonej puli �rodków

finansowych nie zakwalifikowa³o siê

do dofinansowania 21 projektów, któ-

re uzyska³y ni¿sz¹ punktacjê.

Obok przedstawiamy projekty
realizowane w poszczególnych szko-

³ach powiatu.

30 grantów za 100 tysiêcy

Zwyciêskie

projekty szkó³

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
informuje,  i¿ od dnia 15.02.2006r. ponownie  udzielane s¹

b e z p ³ a t n  e   porady    p r a w n e.
Osoby  zainteresowane  prosimy o rejestracjê telefoniczn¹

pod nr tel. 461 33 81,
b¹d� bezpo�rednio w PCPR ul. Chrobrego 5.

Porady udzielane s¹  w  �rodê  w  godz.  1600- 1700

w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

wyposa¿ona w serwer firmy Dell
Inc. z systemem Microsoft Small
Business Server 2003 Premium
Polish, nastêpnie 14 bogato wypo-
sa¿onych stanowisk uczniowskich
z zainstalowanym m.in. systemem
operacyjnym MS Windows XP
PRO PL i pakietem biurowym Of-
fice Pro 2003 oraz komputer na-
uczycielski.

Razem z pracowni¹ kompute-
row¹ szko³a otrzyma³a równie¿
wyposa¿enie Szkolnego Centrum
Multimedialnego - zestaw 4 kom-
puterów z przeznaczeniem na pra-
cê indywidualn¹ uczniów.

W sk³ad ka¿dego zestawu kom-
puterowego wchodzi 17 - calowy
kolorowy monitor LCD � MA-
XDATA Belinea 101725, mysz
optyczna, s³uchawki, mikrofon.
Komputery uczniowskie s¹ wypo-
sa¿one w napêdy FDD, COMBO,
a dodatkowo jeden z nich w g³o�ni-
ki i nagrywarkê DVD. Ponadto
szko³a otrzyma³a dwie sieciowe
drukarki laserowe SAMSUNG ML

Nowa pracownia komputerowa  w ZSZ Nr 1

� 2251NP, dwa skanery HP Scan-
ject 3800 �L19451 , komputer prze-
no�ny MAXDATA PRO 6000I i
wideoprojektor NEC VT48.

Nowa pracownia wraz z ca³ym

dodatkowym sprzêtem daje nowe
dodatkowe mo¿liwo�ci wykorzy-
stania komputerów nie tylko na
przedmiotach informatycznych, ale
te¿ na innych.

SZANOWNI PRZEDSIÊBIORCY !
Zapraszamy na bezp³atne szkolenie dotycz¹ce:

�PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY W MA£YCH ZAK£ADACH�
Szkolenie odbêdzie siê

8 marca 2006 o godz. 12.00
w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Propozycja szkolenia jest skierowana do pracodawców z zak³adów produkcyj-
nych i us³ugowych zatrudniaj¹cych do 10 pracowników, zw³aszcza zak³adów me-
chanicznych i budowlanych. Akcja szkoleniowa organizowana jest przez Okrêgo-
wy Inspektorat Pracy w Opolu. W czasie realizacji za³o¿eñ programowych szko-
lenia inspektorzy pracy bêd¹ s³u¿yæ pracodawcom doradztwem. Zwieñczeniem
programu szkoleniowego jest przyznanie przez Okrêgowego Inspektora Pracy
Dyplomów Pañstwowej Inspekcji Pracy tym pracodawcom, którzy pomy�lnie
zrealizuj¹ okre�lone zadania i uzyskaj¹ pozytywny wynik audytu koñcowego,
dokonanego przez inspektora pracy.
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