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Biuro Informacji i Promocji Miasta 
U rząd Miasta Kędzierąo-Koile 

Sprawozdanie z Targów Edukacji 2019 

Targi Edukacji to spotkanie szkół ponadpodstawO\vych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z 

przyszłymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu. Jest to fanna promocji szkół 

ponadpodstawowych, ~:tóra ma na celu przybliżenie przyszłym uczniom ofeny każdej ze szkól średnich z 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego . 

Tegoroczna edycja odbyła się 20 marca w godzinach 10.00- 12.00 w Hali Śródmieście w 

Kędzicnynie-Ko:.!Ju. Jmpreza objęta była Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

W ramach patronatu., starostwo jako organizator otrzymało wsparcie w postaci nil!odpłatnego wynajęcia 

Hali Śródmieście oraz udostępnienia ławek i krzeseł niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. 

W hali przy Al. Jana Pawła II pojawiło s ię blisko 1000 uczniów, przyszłych absolwentów klas Vlll szkół 

podstawowych i klas TII gimnazjów Z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Mieli oni okazję 

zobaczyć ofertę edukacyjną sześciu szkół ponadpodstawowych: \ 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sicnkicwic7.a w Kędzierzynie-Koźlu 

- 11 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu 

- Zespół Szkół nr I im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynic-Koźlu 
- Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koilu 
- Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Kożlu 

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Kożlu 

Każda z placówek przygotował d stanowisko promujące szkołę oraz film promocyjny, który był 

wyświetlany na dużym ekranie podczas Targów Edukacj i. Uczniowie z podstawówek oraz gimnazjów mieli 

możliwość bezpo~Tedniego kontaktu ze starszymi kolegami oraz nauczycielami szkół ponadpodstawowych, 

celem zasięgnięcia informacji na temat placówki. 

Dodatkowo Młodziezowa Orkiestra Dęta z Zespołu Sz.k6ł Żeglugi Śródlądowej wykonała pokaz musztry 

paradnej , a klasa mundurowa z Zespołu Szkół nr 3 pokazała jak ćwiczą musztrę uczniowie tejże klasy. 

Wymierne efekty Targów Edukacji będzie można ocenić dopiero po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-koziel skiego, na dzień dzisiejszy 

wypełniliśmy zadanie rzetelnego przedstawienia oferty naborowcj na rok szkolny 2019/2020. 

Z poważaniem 


