Nasze

OK

szkołysą
Kalendarz roku szkolnego 2018

p Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
p Egzamin gimnazjalny 18-20 kwietnia 2018 r.
p Matura 2018 – egzaminy pisemne – 4-23 maja,
egzaminy ustne – 5-25 maja 2018 r.

p,,Pracodawca Przyjazny Szkole” – 23 maja 2018 r.
p Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
p Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
p Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2018 r.
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Budżet edukacyjny miasta Olsztyna
0

Rok szkolny 2017/18 to z pewnością wyjątkowy rok dla uczniów, nauczycieli, rodziców i samorządów. Od września
w wielu polskich rodzinach rozpoczął się intensywny czas, związany z pierwszymi krokami w świecie nauki, uczęszczaniem
do przedszkoli i żłobków, udziałem w licznych zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój pasji
i zainteresowań. W tym roku do olsztyńskich placówek edukacyjnych uczęszcza prawie 40 tysięcy przedszkolaków,
uczniów i dorosłych uczniów.

Do naszych przedszkoli
i szkół uczęszcza prawie
25 tysięcy olsztyniaków,
kolejnych 13 i pół tysięca
do przedszkoli i szkół
prowadzonych przez
podmioty publiczne
i niepubliczne.

Żłobki 6 274 480 zł
Przedszkola 40 966 436 zł
Szkoły podstawowe 76 119 739 zł
Gimnazja 28 745 145 zł
Licea 30 980 930 zł
Szkoły zawodowe 42 173 533 zł
Świetlice 8 940 491 zł
Poradnie 4 728 518 zł
Szkolnictwo specjalne 15 207 504 zł
Internaty 9 008 529 zł

SZKOŁY
I PRZEDSZKOLA

Inwestycje 5 584 947 zł
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Utrzymanie szkolnych obiektów sportowych 1 387 726 zł
Doskonalenie nauczycieli 1 318 166 zł | Kursy zawodowe 1 211 345 zł
Specjalna organizacja nauki 6 881 566 zł
Dotacje podmiotowe 96 276 379 zł dla przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych)
Inne 16 088 580 zł
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BUDŻET EDUKACJI: 391 894 014 zł
Jest to także rok dużych zmian, wynikających z ogólnopolskiej reformy oświaty.
Edukacja jest dla olsztyńskiego samorządu jednym z najważniejszych wyzwań.
Koszty związane z reformą oświaty w 2017 roku wyniosły prawie 2 500 000 zł.

Więcej na

Policealne
Dorośli uczniowie
Razem
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SZKOŁY
INNYCH

Piotr Grzymowicz
prezydent Olsztyna

P

rzyszłość naszego miasta
w ogromnym stopniu zależy od przyszłych pokoleń. Dlatego stwarzamy
dzieciom i młodzieży jak
najlepsze warunki do zdobywania
wiedzy i podnoszenia umiejętności.
Wprowadzenie nowych rozwiązań,
będących konsekwencją edukacyjnej
reformy, wymagało niemałego wysiłku. Cięgle pracujemy też nad rozbudową bazy. Z budżetu miasta finansujemy tworzenie nowych sal chemii,
fizyki, poza tym stołówek, szatni,
świetlic. Zdobywamy dofinansowania z zewnątrz na duże modernizacje,
jak zaplanowane do realizacji w tym
roku termomodernizacje Przedszkola Miejskiego nr 14, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1, Zespołu
Szkół Mechaniczno-Energetycznych
oraz bursy przy Zespole Szkół Budowlanych. Takich zdań jest o wiele,
wiele więcej.
O tym, że warto to robić przekonują nas sukcesy i aktywność uczniów
olsztyńskich szkół.
Jako Gmina prowadzimy 70 jednostek edukacyjnych, z których usług
– jako wychowankowie, uczniowie,
nauczyciele, rodzice – korzysta ¾
społeczności naszego miasta. Zapraszam do zapoznania się z olsztyńską
edukacją.
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Więcej, lepiej, fajniej – nowe miejsca
na edukacyjnej mapie Olsztyna
Przedszkola
Zadbaliśmy o to, by dla każdego dziecka
w Olsztynie nie zabrakło miejsca w przedszkolu. Przedstawiamy kilka nowych inwestycji.

Przedszkole Miejskie nr 8
W Olsztynie przybyło nowe przedszkole, które powstało przy ul. Melchiora Wańkowicza, na osiedlu Nagórki.
Utworzono trzy oddziały, do których uczęszczają dzieci
wieku 3-6 lat. Lokalizacja przedszkola jest atrakcyjna dla
rodziców i dzieci z osiedli Jaroty, Nagórki i Generałów. Na
utworzenie nowego przedszkola miasto przeznaczyło prawie 200 tys. zł

Przedszkole Miejskie nr 39
W tym przedszkolu w 2017 roku powstała nowoczesna
kuchnia wraz systemem wentylacyjnym oraz nowa elewacja. Budynek poddano termomodernizacji. Planowany koszt nowych pomieszczeń i docieplenia wynosi 1 mln
744 tysiące zł. Przedszkole znajduje się w pobliżu Parku
Kusocińkiego.

Przedszkole Miejskie nr 19
W przedszkolu jest sześć oddziałów. Z pomieszczeń na
szatnie stworzono nową, kolorową salę do zajęć, w której jest także nowe wyposażenie - stoliki, szafki, kąciki
tematyczne i oczywiście - zabawki. Piwnica została zamieniona na przestronne, utrzymane w słonecznych kolorach szatnie. Koszt adaptacji wyniósł 357 710 tys. zł

Przedszkole Miejskie nr 1

Halina Ciunel, przewodnicząca Rady
Miasta Olsztyna i Piotr Grzymowicz,
prezydent Olsztyna

Przedszkole Miejskie nr 8

Szkoły Podstawowe
W roku szkolnym 2017/2018 poza priorytetem edukacyjnym realizujemy wyzwania modernizacyjne. Wiele z naszych podstawówek, w związku z reformą oświaty przygotowaliśmy do nauczania chemii, biologii, geografii i fizyki. W ostatnich tygodniach
powstało wiele nowych sal lekcyjnych. Oto kilka przykładów:

Szkoła Podstawowa nr 19 w Gutkowie
Do budynku szkoły dobudowano ok. 400 m2 powierzchni
użytkowej. Na trzech kondygnacjach umieszczono nowe
sale lekcyjne, szatnie i toalety. Placówka została także
częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycja kosztowała ponad 1,6 mln zł. Zrealizowane
wydatki w ramach prac budowlanych, o których mowa
wyżej zostały zakwalifikowane i zostaną zrefundowane w ramach planowanej do podpisania w 2018 roku
umowy na realizację projektu „Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków
obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie”, celem którego jest poprawa warunków oraz rozwoju kształcenia ogólnokształcącego w placówce oświatowej. Łączny koszt projektu to
2.082.139,07 zł, z czego kwota 399.940 zł planowana do
wydatkowania w 2018 roku dotyczy wyposażenia w pomoce dydaktyczne w tym im. do pracowni matematycz-

Więcej na

Podobnie jak w innych przedszkolach, w “jedynce” powiększono przestrzeń dydaktyczną i wykorzystano dotąd
nieużywane przestrzenie. Przedszkole jest teraz bardziej
bezpieczne i nowocześniejsze. Ma ciekawe przestrzenie
tematyczne i słoneczne pomieszczenia wspólne. Adaptacja pomieszczeń i prace budowlane na potrzeby dydaktyczne rozłożono na 2 lata. Planowana kwota przedsięwzięcia w 2017 roku wyniosła 374 320 zł a planowane na
2018 rok wydatki wynoszą 651 658 zł
no-przyrodniczej i języków obcych: zestawy multimedialne ultrakrótkoogniskowe, komputery dla uczniów
i nauczycieli oraz wyposażenie pracowni (krzesła, stoliki i
regały) .

Szkoła Podstawowa nr 15
Wszystkie szkoły podstawowe, w których naukę rozpoczynali uczniowie klas VII, urządzały nowe klasy przedmiotowe: głównie sale chemiczne, biologiczne i fizyczne.
Także Szkoła Podstawowa nr 15 zyskała nowoczesną i
funkcjonalną klasę chemiczno-fizyczną. Do tej pory, w
sześcioklasowej placówce, lekcje chemii i fizyki nie odbywały się. Klasa chemiczno-fizyczna powstała zatem od
podstaw. Zakupiono nowe meble, ławki oraz stół z blatem odpornym na rozcieńczone kwasy i zasady odporne
termicznie, umieszczony centralnie na środku pomieszczenia, do wykonywania doświadczeń chemicznych oraz
stanowisko laboratoryjne z szafką wodną. Wyposażono ją
także w niezbędne do zajęć chemii i fizyki pomoce dydaktyczne. Do klasy przynależy zaplecze do przechowywania
sprzętu laboratoryjnego. Ponadto, do potrzeb starszych
uczniów, przystosowano klasę matematyczną i pracownię
języka angielskiego. Zakupiono większe ławki i krzesła.
Na 2018 rok zaplanowane zostało do realizacji zadanie
majątkowe „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie”, o łącznej
wartości 2.000.000 zł.
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Ciekawe projekty
Nasze przedszkola skutecznie pozyskują dotacje unijne,
które pozwalają realizować ciekawe projekty, angażujące przedszkolaki, wychowawców i rodziców. „Pewny start
na dobry początek” to projekt złożony przez Przedszkole
Miejskie nr 24, ale obejmujący też kilka innych placówek
- Przedszkole Miejskie nr 3, nr 15 im. Wandy Chotomskiej,
nr 20 i Przedszkole Miejskie nr 38. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 20
nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie
oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 13 dzieci z niepełnosprawnościami oraz organizację zajęć dodatkowych dla
297 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych ponad 700 dzieci, kompetencji zawodowych nauczycieli oraz aktywności rodziców.
Wszystkie przedszkola otrzymają też laptopy, tablice multimedialne, sale tematyczne, projektory i ciekawe materiały
oraz pomoce dydaktyczne. Wartość projektu to ok. milion
złotych.
W 2017 rok rozpoczęta została również realizacja przez
Przedszkole Miejskie nr 1, 19 i 39 projektu “Pomysły na
zmysły”, którego celem jest zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach tego
projektu doposażone zostaną nowe pomieszczenia adoptowane w ramach wspomnianych wyżej robót budowlanych.
Wartość projektu to ok. milion dwieście tysięcy złotych.

Szkoła Podstawowa nr 2
W szkole wyremontowano pomieszczenie wychowania
wczesnoszkolnego. W klasie znajdują się kolorowe meble,
nowe ławki i krzesła. Pracownia wyposażona została w
nowoczesny sprzęt multimedialny. Pojawiły się również
nowe pomoce dydaktyczne. W tym roku szkolnym zajęcia gimnastyki odbywają się w odświeżonej salce wyposażonej w nowy sprzęt sportowy. Wyremontowana została
również świetlica, która została dodatkowo wyposażona
w “multimedialny dywan” - sprzęt do zabaw i gier interaktywnych. Koszt inwestycji - ponad 30 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 14
Uczniowie tej szkoły zyskali nową pracownię wychowania
wczesnoszkolnego. Istniejącą w szkole przestrzeń dostosowano do wymagań najmłodszych. Jest tu nowe wyposażenie, przyjazna przestrzeń, jasne kolory. Szkoła ma też
nowy dach. Do niedawna było to Gimnazjum nr 5, teraz
jest to siedziba uczniów szkoły podstawowej.
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Zajęcia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych

Warsztaty Szkół Energetyczno-Mechanicznych

Nauka nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych

Szkoły średnie - licea, technika, branżowe
Od kilku lat skutecznie budujemy szkolnictwo średnie, inwestując przede wszystkim w szkolnictwo zawodowe. Nasze szkoły mają coraz ciekawszą
bazę warsztatową oraz coraz ciekawsze kierunki. W liceach powstają ciekawe specjalizacje i profile. W II LO funkcjonują klasy dwujęzyczne z językiem
angielskim i niemieckim a w ZSM-E powstały klasy mundurowe z dodatkowymi zajęciami. W I LO trwają przygotowania do międzynarodowej matury.
Licea olsztyńskie oferują swoim uczniom ciekawe projekty, w których uczestniczą całe społeczności szkolne, np.
„Szóstka - szkoła na szóstkę” - to projekt Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Gabriela Narutowicza. Działanie
polega na podniesieniu jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
oraz ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej. Celem projektu jest także podwyższenie poziomu umiejętności związanych z kreatywnością
i innowacyjnością oraz pracą zespołową, niezbędnych
na rynku pracy, a także wzrost kompetencji cyfrowych.
Cel jest realizowany poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (wykorzystujących metody aktywizujące, w tym
Technologie Informatyczno- Komunikacyjne i eksperyment), które są skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r.
Wartość projektu - 532 237,50 zł.
Liceum Ogólnokształcące nr III do końca czerwca 2018
r. realizuje projekt „E-LO3”. Projekt został przygotowany w ramach Osi priorytetowej – Kadry dla gospodarki,
działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie
TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) 160
uczniów i 20 nauczycieli oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji w zakresie programowania przez 18 uczniów. W
ramach projektu realizowane są dwa zadania: „E-Copernicus” i „Program Rozwoju Programistów”.

Olsztyńskie zespoły szkół zawodowych to dobrze i nowocześnie wyposażone placówki. W ofercie tych szkół znajdują się ciekawe zawody, które pozwalają szybko znaleźć
zatrudnienie na rynku pracy. Gmina Olsztyn, we współpracy ze szkołami, pozyskała fundusze na remonty niemal
wszystkich szkolnych warsztatów. W tym okresie finansowania nowy wygląd i wyposażenie zdobędą warsztaty Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych. Zespół przystąpił do projektu przebudowy budynków warsztatów.
Warsztaty zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do realizacji Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych. Dzięki realizacji projektu powstanie
nowoczesna baza infrastrukturalna do praktycznej nauki
zawodu, gdzie będzie można zainstalować najnowsze urządzenia stosowane w przemyśle.
W wyniku prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz
budynku ulegnie poprawie funkcjonalność obiektu, co
pozwoli na poprawę jakości kształcenia, zwiększenie bezpieczeństwa i jakości pracy, a co za tym idzie zwiększenie
liczby osób nabywających umiejętności zawodowe w nowoczesnych warunkach.
Realizacja projektu umożliwi prowadzenie kursów zawodowych w zawodach takich jak: technik elektryk, technik
mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających oraz w nowych zawodach, takich jak: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik monter maszyn i urządzeń
oraz ślusarz, których deficyt na rynku pracy wskazują lokalni pracodawcy.

Olsztyńskie zespoły szkół zawodowych:

p Zespół Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej
p Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych
p Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Polaków spod Znaku Rodła
p Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
p Zespół Szkół Samochodowych
im. por. A.M. Bocheńskiego
p Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
im. Tadeusza Kościuszki
p Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
p Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im.
Jędrzeja Śniadeckiego

UWAGA KONKURS
Zapraszamy do udziału w specjalnym programie - Zawodowcy z Olsztyna. Oprócz promocji szkół zawodowych i
prezentacji ich oferty, uczniowie gimnazjów mają szansę
na wygranie cennych nagród (konsole X-Box, tablety,
sprzęt audio). W każdej szkole gimnazjalnej 20 kwietnia,
czyli po zakończeniu cyklu, odbędzie się test na MOODLu, którego finaliści zaprezentują się na wielkim finale 23
kwietnia w Hali Urania w Olsztynie. Transmisja na żywo!
Całe wydarzenie będzie połączone z promocją szkół i ich
oferty.

Olsztyńskie licea
p I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
p II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego
p III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
p IV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
p V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy
p VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza
p VII Liceum Ogólnokształcące
p VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila
Norwida
p X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Warsztaty w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie.

Oglądaj „Zawodowców z Olsztyna”
facebook.com/telewizjaRETV
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Wiadomości ważne i ciekawe

1 1 1 1 1

W Olsztynie działa 70 placówek
edukacyjnych, w tym:
p 27 przedszkoli p 22 szkoły podstawowe
p 12 liceów ogólnokształcących p 5 szkół branżowych
p 8 techników
1 1 1 1 1
Wprowadzone w 2017 roku zmiany związane z ogólnopolską zmianą
systemu oświaty polegają między innymi na przywróceniu ośmioklasowej szkoły podstawowej. Mimo, że szóstoklasiści mogli zostać w swoich
klasach, często wybierali nową szkołę i nowa klasę, bo na olsztyńskiej
mapie szkół podstawowych pojawiły się ciekawe klasy sportowe i językowe. Znajdziecie je w szkołach podstawowych nr - 2, 5, 7, 10, 18. Warto
je poznać:
p piłkarskie (nożna i ręczna) p siatkarskie
p lekkoatletyczne p pływackie p żeglarskie p językowe
p szachowe p kolarskie p judo p zapasy p koszykarskie
1 1 1 1 1
Gmina Olsztyn wspiera przedszkola i szkoły w realizacji projektów z pozyskaniem środków z funduszy europejskich na realizację dodatkowych
zajęć dla dzieci i młodzieży, szkoleń nauczycieli jak i modernizację bazy
przedszkolnej i szkolnej wraz z wyposażeniem w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W roku 2017/2018 5 przedszkoli miejskich oraz 4 szkoły ponadgimnazjalne będą realizowały 6 ciekawych projektów na kwotę ponad
4 milionów złotych.
1 1 1 1 1

To ważne!
W przedszkolach od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana sposobu rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadzono elektroniczną
ewidencję czasu pobytu dziecka. Rodzice płacą za rzeczywisty czas pobytu dziecka a nie za deklarowany. Ponadto zmieniono sposób wnoszenia
opłat. Opłaty wnoszone są z dołu (po zakończeniu miesiąca) zarówno za
pobyt dziecka w przedszkolu, jak i za wyżywienie.
Podążamy za rozwijającymi się olsztyńskimi osiedlami, dlatego utworzono nowe trzyoddziałowe przedszkole na osiedlu Nagórki.
1 1 1 1 1

W 2017 roku szkoły realizowały zadania finansowane jak
również dofinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:
p R
ządowy program pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka
szkolna” w wysokości 55.625 zł.

Więcej na

p N
 arodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to działanie skierowane do szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. W
tym roku przyznano 18 szkołom dotację w wysokości 208.000 zł
na:
1 w
 zbogacenie ofert bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla
uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego
świata, w tym nowości wydawnicze;
1 promowanie czytelnictwa wśród uczniów;
1 uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w
planowanych zakupach książek;
1 rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
1 rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami
publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.
Łączna wartość programu to 260.000 zł.
p A
ktywna tablica 22 szkoły złożyły wnioski o dofinansowanie ze
środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 266.727,20 zł (wkład własny będzie wynosił 66.680 zł).
p W
 yposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości
132.649 zł.
1 1 1 1 1

Szanse i modyfikacje
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie realizuje dwa projekty, które pozwolą absolwentom znaleźć pracę po zakończeniu nauki. Pierwszy z nich ,,Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” to
pakiet szkoleń i kursów, które podnoszą jakość kwalifikacji przyszłych pracowników, pozwalają konkurować na rynku pracy i dają możliwość poznawania zawodu w praktyce. Drugim projektem wspierającym wspomniane
działania jest ,,Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”- między innymi doposażenie
bazy dydaktycznej szkoły poprzez dostosowanie metod i treści kształcenia
uczniów do potrzeb rynku. Jednocześnie projekt zakłada doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
1 1 1 1 1

i doposażenie warsztatów szkolnych oraz na rzecz kwalifikacyjnych kursów zawodowych z uwzględnieniem rynku pracy, po zakończeniu których
zostaną utworzone nowe zawody:
technik energetyk na ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
1 1 1 1 1

WAŻNE
Olsztyn Samorządowym
Liderem Edukacji
W 2017 roku Miasto Olsztyn otrzymało certyfikat przyznany w VII edycji
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy
Lider Edukacji” przyznawany jest na
podstawie oceny Komisji Ekspertów
reprezentujących środowisko naukowe, które powołała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC. Otrzymanie ww.
Certyfikatu potwierdza, że nasze Miasto w szczególnych sposób dba o
rozwój szkolnictwa.
1 1 1 1 1
W 2018 roku rozpoczęte zostają prace budowlane związane z realizacją
projektu unijnego dla zadań: Termomodernizacja budynku Przedszkola
Miejskiego nr 14, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół
Mechaniczno-Energetycznych oraz bursy w Zespole Szkół Budowlanych.
1 1 1 1 1

Program „Zawodowcy z Olsztyna”
Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy już
wkrótce będą podejmować decyzję o dalszej edukacji. Każda ze szkół
będzie miała „swój tydzień”. Każdy tydzień podzielony jest na 5 modułów - każdy NA ŻYWO do obejrzenia na Facebook’u Telewizji Regionalnej ReTV (facebook.com/telewizjaRETV) o godzinie 13.00.

,,Nowy zawód na miarę potrzeb”
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w
Olsztynie realizuje projekt wspierający uczniów w zdobywaniu umiejętności niezwykle poszukiwanych na rynku pracy - technik grafiki i poligrafii
cyfrowej.
Projekt pozwala na poszerzenie oferty edukacyjnej nie tylko poprzez
nowe specjalizacje, ale także poprzez podniesienie kompetencji kluczowych nauczycieli.
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych realizuje dwa projekty w zakresie poprawy warunków kształcenia zawodowego poprzez przebudowę
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