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ucznia z projektu. Ponadto na zakoñ-
czenie roku szkolnego ka¿dy uczest-
nik projektu przedstawi �wiadectwo
ukoñczenia klasy lub �wiadectwo
maturalne.  Sterty dokumentacji gwa-
rantuj¹cej, ¿e stypendium przeznaczo-
ne jest na cele edukacyjne, zast¹pi
o�wiadczenie ucznia lub w przypad-
ku ucznia niepe³noletniego rodzica/
opiekuna prawnego, ¿e przyznane
�rodki  zostan¹ wykorzystane na za-
spokojenie potrzeb edukacyjnych.
Perspektywa tak du¿ych u³atwieñ z
pewno�ci¹ zrównowa¿y fakt, ¿e na
kolejn¹ transzê stypendiów ucznio-
wie bêd¹ musieli poczekaæ. Wprowa-
dzenie niezbêdnych zmian do aktów
prawnych reguluj¹cych ca³y proces
realizacji projektów stypendialnych
musi siê odbyæ na wszystkich szcze-
blach - od Ministerstwa Edukacji i
Nauki, poprzez Urz¹d Wojewódzki i
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Opolskiego, na powiecie koñcz¹c.
- Wreszcie skoñczy³o siê gromadze-
nie ca³ych ton papierów - kserokopii
dokumentów jako za³¹czników do
naszych wniosków o wyp³atê kolej-
nych transzy stypendiów, przekazy-
wanych nam przez Urz¹d Marsza³-
kowski � mówi wicestarosta Walde-
mar Gaida. � To budzi³o zrozumia³e
opory zarówno rodziców uczniów, jak
i wszystkich zaanga¿owanych w re-
alizacjê projektów stypendialnych. Na
szczê�cie sytuacja siê zmieni³a. I mu-
szê stwierdziæ, ¿e ta zmiana na lepsze
jest i nasz¹ zas³ug¹, bo zg³aszalismy
wnioski o uproszczenie trybu wyp³at
stypendiów dla uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Zmiany ju¿ s¹, ale...
teraz niecierpliwie czekamy na upra-
womocnienie tych decyzji. Wydanie
przepisów wykonawczych jest ko-
nieczne do dalszych dzia³añ przez
wszystkich zaanga¿owanych w pro-
gram stypendiów z EFS � od szcze-
bla centralnego po powiaty.

Powiat Strzelecki og³asza dodat-
kowy nabór wniosków o przyznanie
stypendium w ramach Dzia³ania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego wspó³fi-
nansowanego ze �rodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze
�rodków Bud¿etu Pañstwa w celu
stworzenia listy rezerwowej uczest-
ników projektu �Stypendia dla stu-
dentów powiatu strzeleckiego�.

WPISANIE NA LISTÊ REZER-
WOW¥ UCZESTNIKÓW NIE JEST
RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNA-
NIEM STYPENDIUM!!!

Tylko w razie przerwania lub
wcze�niejszego zakoñczenia udzia³u
w projekcie przez uczestnika na jego
miejsce zostanie wprowadzona oso-
ba o najni¿szym dochodzie spo�ród
wpisanych na listê rezerwow¹  i
otrzyma stypendium proporcjonalnie
do okresu swojego uczestnictwa w
projekcie. Miesiêczna kwota stypen-
dium w projekcie realizowanym w
roku akademickim 2005/2006 wynosi
133,60 z³otych.

Z pomocy stypendialnej dla stu-
dentów mog¹ skorzystaæ osoby, któ-
re spe³niaj¹ wszystkie poni¿sze kry-
teria:
- podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w

pañstwowej lub niepañstwowej
szkole wy¿szej prowadzonej w
systemie dziennym, wieczoro-
wym, zaocznym lub eksterni-
stycznym,

- pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej
�czyli o dochodzie rodziny w
przeliczeniu na osobê nie wy-
¿szym, ni¿ 504,00 z³ netto lub
583,00 z³ netto, gdy osoba ubie-
gaj¹ca siê o stypendium legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nospraw-
no�ci lub orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu
niepe³nosprawno�ci,

- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na

terenach zmarginalizowanych �
czyli terenach wiejskich, w mia-
stach do 20 tysiêcy mieszkañców,
na obszarach kwalifikuj¹cych siê
do wsparcia w ramach Dzia³ania
3.2 ZPORR (wszyscy mieszkañ-
cy Powiatu Strzeleckiego spe³niaj¹
to kryterium), w zdegradowanych
dzielnicach miast i na obszarach
poprzemys³owych i powojsko-
wych wyznaczonych Lokalnym
Programem Rewitalizacji,

- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
terenie powiatu strzeleckiego.
Priorytetowo bêd¹ traktowane

osoby spe³niaj¹ce powy¿sze kryteria
i nie posiadaj¹ce jeszcze tytu³u magi-
stra, lekarza medycyny, itp. oraz nie
powtarzaj¹ce roku akademickiego i nie
przebywaj¹ce na urlopie dziekañskim,
zdrowotnym, wychowawczym.
Warunkiem ubiegania siê o stypen-
dium jest:
- z³o¿enie wniosku o przyznanie

stypendium,
- do³¹czenie do wniosku o�wiadcze-

nia o sytuacji rodzinnej i material-
nej,

- do³¹czenie za�wiadczenia z uczelni
o przyjêciu na pierwszy rok stu-
diów lub kontynuowaniu studiów
w roku akademickim, w którym
stypendium ma byæ udzielone,

- do³¹czenie po�wiadczenia o sta-
³ym zameldowaniu w miejscu za-
mieszkania.
Formularze wniosku o przyzna-

nie stypendium i za³¹czników mo¿na
pobraæ w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich, ul. B. Chrobrego 5 oraz ze stro-
ny internetowej powiatu strzeleckie-
go www.powiatstrzelecki.pl - Unia
Europejska � Stypendia dla studen-
tów

Wnioski razem z wymaganymi
za³¹cznikami mo¿na sk³adaæ w dniach
od: 10 do 31 marca 2006 roku w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie  w Strzelcach Opolskich, ul. B.
Chrobrego 5

24 lutego pod patronatem Dyrek-
tora Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich Eugeniusza
Szymañca odby³a siê sesja naukowa
�Nowoczesne metody obliczeniowe
stosowane w technice�, zorganizowa-
na przez komisjê przedmiotów elek-
trycznych przy ZSZ Nr 1, przy
wspó³udziale Wydzia³u Elektrotech-
niki i Automatyki Politechniki Opol-
skiej. Sesja po³¹czona by³a z wystaw¹
prac dyplomowych uczniów i ich osi¹-
gniêæ.

W sesji uczestniczyli  Starosta
Strzelecki Józef Swaczyna, Naczelnik
Wydzia³u Edukacji Kultury, Kultury
Fizycznej i Sportu Andrzej Pi¹tek
oraz pracownicy naukowi Politechni-
ki Opolskiej: Dziekan Wydzia³u Elek-
trotechniki i Automatyki prof. dr hab.
in¿. Ryszard Rojek, Prodziekan do
spraw nauki prof. dr hab. in¿. Marian
£ukaniszyn, prof. dr hab. in¿. Jan Sa-
decki, prof. dr hab. in¿. Krzysztof  La-
tawiec, a tak¿e nauczyciele i ucznio-
wie szkó³ ponadgimnazjalnych ze
Strzelec Op. i Zawadzkiego. Spotka-
nie rozpocz¹³ przewodnicz¹cy komi-
sji przedmiotów elektrycznych mgr
in¿. Andrzej Barczuk, przedstawie-
niem programu sesji.

Dyrektor ZSZ  w s³owie wstêp-
nym przypomnia³ historiê tworzenia

O wspó³pracy miêdzy Politechnik¹ a ZSZ nr 1

technikum elektrycznego, która to roz-
poczê³a siê 10 lat temu, a zwi¹zana
by³a ze zmianami w o�wiacie i ko-
nieczno�ci¹ kszta³cenia nie tylko na
poziomie ZSZ i LZ. Baza, jak¹ dys-
ponowa³a szko³a i mo¿liwo�ci odby-
wania praktyk w Rejonie Elektrycz-
nym, pozwoli³y na uruchomienie no-
wego zawodu - technikum elektrycz-
ne.

Nie bez znaczenia by³y równie¿
sygna³y rodziców i m³odzie¿y, ¿e taki
typ szko³y by³by potrzebny w
Strzelcach Opolskich. W ci¹gu 6 lat
technikum ukoñczy³o 173 uczniów.
Kszta³cenie w tego typu szkole przy-
nosi efekty w postaci osi¹gniêæ
uczniów. Nale¿y tu wymieniæ H.
B³aszczyka - laureata Olimpiady Elek-
trycznej i Elektronicznej �Euroelek-
tra� (2005 r.); P. Gawlika i J. Figurê -
wyró¿nionych w konkursie za naj-
lepsz¹ pracê dyplomow¹ na szczeblu
wojewódzkim (2000 r.); D. Pi¹tka i
K. Pielê - wyró¿nionych w Turnieju
M³odych Mistrzów Techniki w kate-
gorii prac dydaktycznych (2001 r.).
Nastêpnie g³os zabrali pracownicy
naukowi Politechniki Opolskiej. Prof..
dr hab. in¿. Marian £ukaniszyn pre-
zentuj¹c wyk³ad na temat �Metody
polowe w projektowaniu maszyn
elektrycznych wzbudzanych magne-

sami trwa³ymi�. Prof. dr  hab. in¿. Jan
Sadecki �Klastry obliczeniowe i ich
zastosowania w technice�. Prof. dr
hab. in¿. Ryszard Rojek przedstawi³
ofertê edukacyjn¹ wydzia³u Elek-
trycznego i Automatyki. Prezentacja
odbywa³a siê pod has³em �ty mo¿esz
studiowaæ na Politechnice Opolskiej�.
Adresowana by³a do uczniów klas
maturalnych i po³¹czona by³a z ob-
szern¹ informacj¹ na temat form stu-
diów. Na ca³o�æ wyst¹pienia z³o¿y³y
siê wielkoformatowe, barwne wycin-
ki charakteryzuj¹ce zajêcia prowadzo-
ne na Wydziale Elektrotechniki i Au-
tomatyki, jak równie¿ materia³y in-
formacyjne. Prezentacji towarzyszy-
³y rozmowy o dalszej wspó³pracy
miêdzy Politechnik¹ Opolsk¹ a ZSZ
Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Po zakoñczeniu sesji s³uchacze
zwiedzili pracownie elektryczne oraz
informatyczne.

Andrzej Barczuk

Stypendium dla was
Kasa bez

rachunków

Dziekan Rojek zachêca

do studiów na PO

Od kilku lat w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Strzelcach
Op. prowadzê �Szko³ê M¹drych Ro-
dziców� � warsztaty dla rodziców
dzieci do lat 6.

Program �Szko³y� jest efektem
refleksji nad problemami, z którymi
do Poradni zg³aszaj¹ siê rodzice oraz
w³asnych do�wiadczeñ macierzyñ-
skich.

Celem zajêæ jest nabycie umiejêt-
no�ci nawi¹zywania przez rodziców
dobrych relacji z w³asnym dzieckiem,
pe³nych ciep³a i mi³o�ci. Wa¿ne jest,
aby rodzice potrafili zaufaæ w³asnej
intuicji w procesie wychowania, ale
te¿, ¿eby oprócz niej, mieli wiedzê
nt. spraw, z którymi zetkn¹ siê wy-
chowuj¹c ma³e dziecko. Chcê by ci,
którzy ukoñcz¹ �Szko³ê� mieli �wia-
domo�æ w³asnej wa¿nej roli w ¿yciu
dziecka. By potrafili byæ dla niego
kochaj¹cymi, m¹drymi partnerami i
by w ich �wiadomo�ci wychowanie
by³o ciekaw¹ przygod¹, w której ocze-
kuje siê trudnych, ale mo¿liwych do
wype³nienia zadañ.

Program jest u³o¿ony tak, by
dawa³ wskazówki, jak towarzyszyæ
dziecku w jego rozwoju, jak wzbu-
dzaæ jego ciekawo�æ, zapobiegaæ za-
burzeniom i naprawiaæ w³asne b³êdy.
Uczy te¿ zdrowego dystansu do nie-
powodzeñ wychowawczych oraz
rozpoznawania sukcesów.

Rodziców dzieci w wieku do 6 lat,
którzy chc¹ wiedzieæ wiêcej,
zapraszam na kolejny cykl zajêæ
w �Szkole M¹drych Rodziców�
w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Strzelcach Op.

Program �Szko³y� przewiduje:
* poszerzenie wiedzy na w³asny

temat, poszukiwanie tych cech w
sobie, które pozwalaj¹ byæ do-
brym rodzicem

* naukê metod rozwijaj¹cych w³a-
sne umiejêtno�ci wychowawcze

i wspomagaj¹cych rozwój dziec-
ka

* zwiêkszenie wiedzy nt. nurtuj¹-
cych rodziców spraw zwi¹zanych
z dzieckiem (np. prawid³owego
rozwoju dziecka, skutecznych
metod wychowawczych, mocze-
nia nocnego, stymulacji rozwoju
mowy, sytuacji dziecka w obliczu
wa¿nych wydarzeñ rodzinnych,
trudno�ci adaptacyjnych w gru-
pie rówie�niczej)

* wymianê do�wiadczeñ miêdzy ro-
dzicami.
Chcia³abym, by zajêcia w �Szko-

le�, bêd¹c czasem spêdzonym bez
dziecka, s³u¿y³y tym chwilom, które
spêdzamy razem z nim. By opiece nad
dzieckiem i mi³o�ci do niego, towa-
rzyszy³o zrozumienie dla czasem trud-
nych wzajemnych relacji.

Ka¿da nowa wiedza o sobie, choæ-
by i ta najtrudniejsza, wzbogaca nas �
rodziców.

Udzia³ w grupie daje mo¿liwo�æ
czerpania z jej zasobów, wzajemnego
udzielania sobie wsparcia i wymiany
do�wiadczeñ.
Jest to szko³a przyjazna rodzicom �
bez ³awek i tablicy, ze spokojem i at-
mosfer¹ do mówienia i s³uchania...

Program obejmuje cykl kilkunastu 2-
3 godz. spotkañ w odstêpach tygo-
dniowych (dok³adna ich liczba do usta-
lenia na I spotkaniu, które odbedzie
siê 8 marca).
Zg³oszenia � osobi�cie lub telefonicz-
nie w Poradni � tel. 077 4613026
Zajêcia s¹ bezp³atne; liczba miejsc
ograniczona.

Zapraszam
Adriana Hajdas � psycholog

Uwaga! W zajêciach mog¹ wzi¹æ tak-
¿e udzia³ ci rodzice, którzy nie zd¹¿¹
na pierwsze spotkanie; wystarczy
wcze�niej zg³osiæ tak¹ chêæ w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

�Szko³a M¹drych Rodziców�

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

PRAC. BIUROWY LE�NICA -wykszta³cenie min. �rednie,
obs³uga komputera

�LUSARZ STRZELCE OP. - chêæ do pracy
MURARZ � P£YTKARZ WG. ZLECEÑ _
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - kurs florystyczny
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - osoba na stoisko miêsne,

- kasjerka
PRAC. OCHRONY STRZELCE OP. - wykszta³cenie min

zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- niekaralno�æ

PRACOWNIK
DROGOWY,
BRUKARZ UJAZD _
PRAC. FIZYCZNY
PRZY PRODUKCJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,

(technik mechanik)
OPERATOR
WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe;

- upr. na wózki jezdniowe
DORADCA  ZAWODOWY
1/2 ETATU STRZELCE OP. - Wy¿sze pedagogiczne

(upr. Pedagogiczne)
- kurs kwalifikacyjny
z zakresu doradztwa
- bieg³a obs³uga komputera

BRUKARZ,
KIEROWCA KAT.T,
KIEROWCA KAT.C+E,
OPER.
KOPARKO-£ADOWARKI,
OPER. WÓZKA
WID£OWEGO,
ELEKT.Z UPRAWNIENIAMI,
MASZTALERZ, STRZELCE OP.

dok. ze str. 1

UWAGA STUDENCI!!!


