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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - czerwiec 2012
Wybrano dyrektorów

Na przełomie miesiąca maja i czerwca br. przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów siedmiu jednostek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wolsztyn. Sześd z nich, zakooczyło się wyłonieniem
przez Komisje Konkursowe powołane Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna,
kandydata na te stanowiska.
W związku z takimi rozstrzygnięciami konkursowymi, Burmistrz Wolsztyna –
Andrzej Rogozinski powierzył stanowiska dyrektorów następującym osobom:
1) Pani Annie Prosickiej – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
w Wolsztynie na okres od 01.08.2012 r. do 31.08.2016 r.;
2) Panu Markowi Laskowskiego – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
we Wroniawach na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.;
3) Pani Krystynie Kubaczyk – stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 w Wolsztynie na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.;
4) Panie Krystynie Kaźmierczak – stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 5 w Wolsztynie od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.;
5) Pani Lucynie Bobioskiej – stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie od 01.07.2012 r. do 31.08.2016 r.;
6) Panu Tomaszowi Kaczmarkowi – stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Kębłowie im. Krzysztofa Żegockiego od 01.07.2012 r. do 31.08.2016 r.
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie z przyczyn formalnych nie został rozstrzygnięty. Zostanie on ponownie przeprowadzony w miesiącu
lipcu br.
Jednocześnie, w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2012 roku Gminnego Żłobka w Wolsztynie, w okresie wakacyjnym w drodze konkursu zostanie wyłoniony jego
dyrektor.

Wakacyjne remonty
w szkołach i przedszkolach
Tradycyjnie okres wakacji letnich, a więc okres przerwy
w nauce zostanie wykorzystany na przeprowadzenie
remontów w jednostkach oświatowych z terenu Gminy
Wolsztyn w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel z budżetu gminy. Inwestycją oświatową
bieżącego roku jest termomodernizacja i remont dachu
budynku Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie wraz z wymianą
okien. Dużym przedsięwzięciem przewidzianym na
okres letni, które jest realizowane już w chwili obecnej
jest rozbudowa Przedszkola nr 5 w Wolsztynie, w tym o
częśd żłobkową oraz wykonanie w tym ostatnim wentylacji mechanicznej.

nauczycielskiego oraz przystosowanie pomieszczeo na
obieralnię,
- w Szkole Podstawowej we Wroniawach zaplanowano
wymianę systemu detekcji gazu w kotłowni szkolnej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie czeka wymiana wykładziny podłogowej w 2 salach,
- w Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie przeprowadzona zostanie wymiana stolarki okiennej w 2 salach,
- Przedszkole nr 1 w Wolsztynie czeka remont klatki
schodowej i korytarza, wymiana instalacji elektrycznej i
montaż oświetlenia awaryjnego na piętrze i klatce schodowej,
- natomiast w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie przewidziano dalszą częśd wymiany grzejników w salach oraz
wykonanie drewnianej obudowy parapetów.

Podczas przerwy wakacyjnej przeprowadzone zostaną
również mniejsze remonty. I tak:
Na uwagę zasługuje fakt, że częśd z ww. remontów zostanie wykonana siłami własnymi.
- w Szkole Podstawowej
nr 1 w Wolsztynie zaplanowano I etap remontu
kanalizacji,
- w Szkole Podstawowej
nr 3 w Wolsztynie przewidziano do realizacji: remont klas, wymianę
oświetlenia, wykonanie
elewacji części budynku
oraz remont instalacji
elektrycznej w małej sali
gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej
nr 5 w Wolsztynie: remont sekretariatu, malowanie sal, remont pokoju

„Cyfrowa szkoła” w Obrze
Z przyjemnością informujemy, że Zespół SzkolnoGimnazjalny w Obrze jako jedyna szkoła z terenu
Gminy Wolsztyn znalazła się na liście 37 placówek
z terenu województwa wielkopolskiego rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach
realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
–
„Cyfrowa szkoła” – programu pilotażowego realizowanego w okresie od marca 2012 r. do sierpnia
2013 r.
Celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania technologii–
informacyjno–komunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania
w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności
kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w zespole szkolno-gimnazjalnym zostanie
utworzona nowoczesna pracownia komputerowa
wyposażona w komputery przenośne dla uczniów
i nauczycieli, tablicę interaktywną, projektory, ekran
projekcyjny, wizualizer i multimedialne głośniki.
Całkowita wartośd projektu to 85.850,00 zł, z czego
64.180,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie,
natomiast różnica zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
Warto dodad, że do Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
wpłynęły wnioski z 335 szkół z terenu województwa
wielkopolskiego, w tym 5 wniosków ze szkół funkcjonujących na terenie Gminy Wolsztyn.

