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Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami lntegr~~~i~ ~·~;„~„;·~~~·~·~·i·J\"'

popiera działania władz miasta o utworzenie w szkole liceum ogólnokształcącego . Szkoła jest
przygotowana by sprostać funkcjonowaniu kolejnego poziomu nauczania. Kadra pedagogiczna
posiada

niezbędne wykształcenie

bieżąco

podnoszą

i

doświadczenie

w pracy pedagogicznej. Nauczyciele na

swoje kwalifikacje. W szkole zatrudnieni są nauczyciele specjaliści

tj. pedagog, psycholog i logopeda.

Szkoła

zapewnia

możliwość

rozwijania

zainteresowań

i umiejętności uczniów proponując ciekawą tematykę zajęć pozalekcyjnych. Warunki lokalowe
pozwolą przy powstaniu kolejnych oddziałów na jednozmianową organizację nauczania.
Obecnie zajęcia w szkole kończą się o godzinie 14:10, a w perspektywie nowego roku
szkolnego nie

będą funkcjonowały

W szkole organizowane jest

w szkole

kształcenie

oddziały

gimnazjum (obecne dwie trzecie klasy) .

integracyjne, budynek jest przystosowany do

funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Po wstępnych rozmowach z rodzicami dzieci
posiadającymi

orzeczenia o

niepełnosprawnościach

wyrazili oni zainteresowanie by

pozostawić

utworzeniem klasy integracyjnej w liceum.

uczęszczającymi

je dalej w naszej szkole.
Szkoła

multimedialny tj. tablice i telewizory interaktywne,
dziennik elektroniczny. Lokalizacja

szkoły

zamieszkujących

również

w Opocznie, ale

i

obecnie do klas ósmych
Mogłoby skutkować

jest bardzo dobrze

wyposażona

pracownię komputerową.

w

to

sprzęt

Prowadzony jest

jest bardzo dogodna nie tylko dla uczniów
potencjalnych uczniów z pobliskich gmin,

min . Gminy Gielniów, którzy często wybierają opoczyńskie szkoły w celu kontynuacji nauki.
Wdrażana

reforma oświaty (likwidacja gimnazjum), skutkować będzie w przyszłym roku

szkolnym

redukcją

etatów

nauczycielskich.

Utworzenie

liceum

ogólnokształcącego

pozwoliłoby uniknąć zwolnień wśród kadry pedagogicznej i mogłoby pomóc w stworzeniu

nowych etatów. Od początku istni enia placówki jej mury opuściło wielu finalistów olimpiad
przedmiotowych, którzy dzisiaj zajmują wysokie stanowiska w kraju ( w administracji
rządowej, w firmach prywatnych i publicznych). Nauka w naszym liceum z pewnością stworzy
możliwość

nauki na wysokim poziomie przyszłym jego absolwentom.

