Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie

Obraz szkoły
(na podstawie raportów z ewaluacji zewnętrznej
w roku szkolnym 2014/2015)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, wchodząca w skład
Zespołu Szkół Publicznych nr 1, funkcjonuje w obecnej formie od 1999 roku. Mieści się w
obiekcie przy ul. Szkolnej 5, który obejmuje stary stuletni budynek, tzw. łącznik oraz halę
sportową z zapleczem socjalnym. Pracuje w systemie jednozmianowym. Uczęszcza do niej
333 uczniów (15 oddziałów), którzy mają do dyspozycji 16 klas lekcyjnych i pracowni
przedmiotowych, bibliotekę, aulę i sale świetlicowe. W ostatnich latach zostały one
wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz 3 tablice interaktywne z rzutnikami
i laptopami, 13 zestawów multimedialnych. W całym kompleksie szkolnym działa sieć WiFi.
Biblioteka jest również centrum multimedialnym. Atutem szkoły jest dobra baza sportowa pełnowymiarowa sala sportowa i nowo oddane boisko wielofunkcyjne. Uczniowie korzystają
również z pływalni znajdującej się kompleksie "Planty" w Pleszewie. Klasy IV oraz klasy z
rozszerzonym programem wychowania fizycznego biorą udział w obowiązkowych zajęciach
pływackich. Nauczyciele dbają o jakość nauczania i rozwój zainteresowań uczniów. W
ostatnim czasie realizowano wiele projektów oraz zajęć edukacyjnych i wychowawczych,
m.in.: "Przygoda ze sztuką", "Czytam i rozumiem", "Wariacje z Tuwimem", "70 Pułk
Piechoty w 75. rocznicę bitwy nad Bzurą", "Jan Paweł II - człowiek, który zmienił świat",
,,Sport to zdrowie", projekty matematyczne i językowe. Uwzględnianie potrzeb uczniów
sprawia, że odnoszą oni sukcesy w różnorodnych konkursach zewnętrznych (matematyka,
język polski, języki obce). W roku ubiegłym szkoła osiągnęła średni wynik na sprawdzianie
szóstoklasisty (6 stanin). Uczniowie szkoły odnoszą duże sukcesy sportowe. Dzięki
funkcjonowaniu klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego (koszykówka –
chłopcy, siatkówka – dziewczęta) szkoła znalazła się na 28 miejscu (na 668 szkół) w rankingu
Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. W szkole kładzie się duży nacisk na
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Budynki oraz teren wokół placówki objęte są
monitoringiem wizyjnym. Nad bezpieczeństwem czuwają patrole interwencyjne (firma
ochroniarska), a wejście do szkoły jest pilnowane przez pracowników obsługi. Aby
zintensyfikować kontakt rodziców ze szkołą, wprowadzono e-Dziennik. Rodzice chętnie

uczestniczą w życiu szkoły, pozyskują środki finansowe na jej doposażenie, organizują m.in.
Oficerski Bal Jedynki. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami działającymi w
środowisku lokalnym, podejmuje inicjatywy ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb
mieszkańców i kształcenie postaw prospołecznych wśród uczniów.

Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Publicznych nr 1, funkcjonuje w obecnej formie od 1999 r. Szkoła ta mieści się
w kompleksie budynków przy ul. Szkolnej 5 w Pleszewie, w skład którego wchodzą: stary
stuletni budynek oraz tzw. łącznik wzniesiony w latach 90 ubiegłego wieku, hala sportowa
wraz z zapleczem socjalnym. Uczniowie gimnazjum (w 9 oddziałach) mają do dyspozycji 16
klas lekcyjnych i pracowni przedmiotowych, bibliotekę i aulę. Wszystkie one wyposażone
zostały w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. W całym
kompleksie szkolnym działa sieć WiFi. Biblioteka jest także centrum multimedialnym.
Atutem szkoły jest dobra baza sportowa – pełnowymiarowa sala sportowa i nowo oddane
boisko wielofunkcyjne. Uczniowie korzystają również z pływalni znajdującej się kompleksie
"Planty" w Pleszewie. Wszyscy uczniowie klas I uczęszczają na obowiązkowe zajęcia
pływackie. Szkoła usytuowana jest w najstarszej części miasta, co wpływa na demografię i
obraz socjalny lokalnego środowiska. Spośród wszystkich uczniów większość to uczniowie
zamieszkali poza siedzibą szkoły. Gimnazjum nr 1 jest placówką, w której kładzie się duży
nacisk na zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa. Budynki oraz teren wokół szkoły objęte są
monitoringiem wizyjnym, nad bezpieczeństwem czuwają patrole interwencyjne (firma
ochroniarska), a wejście do szkoły jest pilnowane przez pracowników obsługi. Nauczyciele
dbają o jakość nauczania, rozwój zainteresowań. W ostatnim czasie realizowano wiele
projektów oraz zajęć edukacyjnych i wychowawczych, m.in.: "Szkoła z klasą 2.0", "Festiwal
Nauki w Centrum Kopernik", "Wariacje z Tuwimem", międzyprzedmiotowy projekt
edukacyjny "70 Pułk Piechoty w 75 rocznicę bitwy nad Bzurą", "Dzień Chwały Narodu
Polskiego", "Jan Paweł II – człowiek, który zmienił świat", "W poszukiwaniu symetrii". W
szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, a wybrani uczniowie są członkami
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Gimnazjum nr 1 w Pleszewie współpracuje ze szkołą
partnerską w niemieckim mieście Spangenberg. Uczniowie odnoszą duże sukcesy sportowe.
Dzięki funkcjonowaniu klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego (koszykówka
– chłopcy, siatkówka – dziewczęta), szkoła znalazła się na 23 miejscu (na ok. 400 szkół) w
rankingu Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Aby zintensyfikować kontakt

rodziców ze szkołą, w roku bieżącym wprowadzono e-Dziennik. Rodzice chętnie uczestniczą
w życiu szkoły, pozyskują środki finansowe na doposażenie placówki, organizują m.in.
Oficerski Bal Jedynki.

