Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie
– ciekawostki
Szkoła w chwili obecnej posiada
trzy
w
pełni
wyposażone
pracownie
informatyczne ze stałym dostępem do
Internetu
• bibliotekę z czytelnią oraz stanowiskami
multimedialnymi (Internet)
• halę sportową z siłownią
• dwie profesjonalne pracownie językowe
• stały dostęp do Internetu we wszystkich
salach lekcyjnych, od września 2010 r. e- dziennik
• radiowęzeł
• Multimedialne Centrum Informacji
• bogaty księgozbiór
• nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym np. 3 tablice interaktywne
•
nowoczesna pracownia matematyczno- informatyczna i fizyczno – chemiczna, ze
specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym SONDA
W roku 2006 jubileusz 120- lecia ZSUG, w tym roku oddano do użytku dodatkowy budynek „D”, w
którym uruchomiono nowoczesne pracownie komputerowe i językowe. W kolejnych latach
przeprowadzano bieżące remonty i modernizacje obiektu
•

Z okazji jubileuszu wydano również monografię szkoły- „Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych 120lecie”
W kolejnych latach uczestniczyliśmy w następujących programach i projektach:
Przyjazna Szkoła, Udział w tym projekcie przyniósł korzyści dla szkoły w postaci zestawu
podręczników, sprzętu fotograficznego w tym kamery cyfrowej, pełnego dofinansowania zajęć
pozalekcyjnych filmowo- fotograficznych w roku szkolnym 2007/2008
Projekt „ Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”- dofinansowanie szkoleń dla kadry
pedagogicznej ZSUG, Projekt NAI- Nauczycielska Akademia Internetowa- kolejne szkolenia
dla nuczycieli.
„Pracownie komputerowe dla szkół” –uzyskaliśmy 3 pracownie w każdej po 20 stanowisk
oraz Multimedialne Centrum Informacji, ponadto 4 dodatkowe stanowiska do biblioteki
szkolnej
Wymiany i staże Leonardo da Vinci, Łącznie 30 osób ( dwie grupy w roku 2007/2008) oraz 24
osoby ( dwie grupy w roku 2009/2010 r.) nieodpłatnie realizowały staż w miejscowości
Gütersloh i Quedlinburg w Niemczech
Program Edukacyjny Newsweeka. Udział w tym projekcie pozwolił nauczycielom wzbogacić
swój warsztat pracy, a uczniom umożliwił kontakt z ciekawymi tekstami dziennikarskimi
wzbogaconymi animacjami, prezentacjami przygotowanymi przez Young Digital Planet.Szkoła
otrzymała również 25- tomową encyklopedię multimedialną, bezpłatną prenumeratę
Newsweeka oraz inne materiały dydaktyczne
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży- w każdym roku przygotowywaliśmy po dwa
projekty, które uzyskiwały dofinansowanie dzięki temu kolejne 150 osób mogło uczestniczyć
nieodpłatnie w partnerskich wymianach zagranicznych.
I miejsce w województwie wielkopolskim i VI miejsce w Polsce w finale projektu edukacyjnego
„Moja Mała Ojczyzna” -Warszawie (04-09.07.2009 r.), Prezentacja naszej szkoły znalazła się
w gronie 6 wyróżnionych i zaprezentowanych spośród wszystkich kategorii wiekowych w
Domu Spotkań z Historią dnia 8 lipca 2009 r.
Szkoła w 2009 r. była organizatorem Wojewódzkiego Finału konkursu „ Moja mała Ojczyzna”
Projekt „Śladami Powstania Wielkopolskiego”- udział szkoły w Wojewódzkim projekcie pod
patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i uzyskanie tytułu „ Szkoły Kreatywnej”
Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni – szkoła uzyskała częściowe
dofinansowanie Ministerstwa Edukacji - na wycieczkę edukacyjną Kraków –Oświęcim, w
której uczestniczyło około 50 osób.

Szkoła Przedsiębiorcza- projekt ogólnopolski, którego główną ideą jest włączanie środowisk
przedsiębiorców w edukację młodzieży, stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania
młodym ludziom wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy i budowanie mostów między szkołą
a miejscem pracy- w roku 2009 r. szkoła otrzymała Nominację do Certyfikatu Szkoła
Przedsiębiorcza
Projekt pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale Środków Unii Europejskiej„ Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.
Ponadto w latach 2010- 2013 uczestniczymy również w Projekcie współfinansowanym przez
Unię Europejską „As Kompetencji” w ramach, którego szkoła zostanie wyposażona w sprzęt
wspomagający realizację zajęć pozalekcyjnych, projekt przewiduje również organizację zajęć
dodatkowych z przedsiębiorczości i matematyki dla uczniów liceum profilowanego.
Ponadto w latach 2010- 2013 uczestniczymy w projekcie „Szkoła Sukcesu”ponadregionalnym programie rozwijania umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości,
języków obcych, ICT- program skierowany będzie w naszej szkole do uczniów technikum.
W bieżącym roku szkolnym ZSUG w Pleszewie, zakwalifikował się do realizacji
Ponadregionalnego programu rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i
południowo – zachodniej „Szkoła Kluczowych Kompetencji”- ten projekt skierowany jest
głównie do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
Od 1 września 2009 r. w ZSUG realizowana jest innowacja pedagogiczna w klasach I i II
zasadniczej szkoły zawodowej.
Nowa organizacja praktycznej nauki zawodu oraz nauki szkolnej tych uczniów, uwzględnia korelację
czasową kształcenia teoretycznego i praktycznego, a polega na naprzemiennym realizowaniu
kształcenia w zakładzie pracy z nauką w szkole w cyklach tygodniowych.
•
Umożliwia to uczniom – młodocianym pracownikom poznanie całego cyklu technologicznego
zadania, procesu, pozwala zdobyć umiejętności na miarę oczekiwań rynku pracy.
• Pracodawcom pozwala racjonalniej organizować kształcenie praktyczne w swoim zakładzie
pracy.
• Tworzy korzystniejsze warunki do uzyskania kwalifikacji zawodowych uczniów / młodocianych
pracowników/.
Pozwala na lepsze przygotowanie młodych ludzi do czekających ich wyzwań współczesnej gospodarki
rynkowej, a szczególnie oczekiwań potencjalnych pracodawców

