Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Mamy jedno z najszybszych połączeń internetowych
w Wielkopolsce!
Jest superszybki, nie zacina się i jest w szkole. A konkretnie w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. To
nasza placówka jako pierwsza w mieście został podłączona do sieci światłowodowej INEA. A szybki internet to dziś
warunek skutecznej i dobrej nauki.
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Obchody Dnia Patrona –ks. Józefa Sieradzana ( msza święta w Parafii św. Gotarda w Kaliszu prowadzona przez ks.
Andrzeja Latonia, następnie złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem ks Sieradzana pod szkoła)
Bankiet połączony z prezentacją firmy INEA Poznań
Dyrektor ZSTE mgr inż. Mariusz Pawlak podjął współpracę z firmą będącą liderem w kraju w branży
telekomunikacyjnej
W szkole przy ul. Częstochowskiej 99-105 zainstalowano po raz pierwszy w mieście światłowód, dzięki czemu
ulepszono działanie Internetu, w szczególności jego prędkość i zasięg, w wyniku tych działań proces edukacyjny
został udoskonalony, a ZSTE zostało objęte programem OSE ( Ogólnopolska Siec Edukacyjna – 1500 szkół w kraju),
co daje nam darmowy Internet ( finansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej ) oraz możliwość pobierania darmowych e-booków, książek, e-dzienników, materiałów
dydaktycznych czy wirtualnych muzeów.
Poprzez światłowód możemy w przyszłości stanowić sieć paraboliczną ( wyprowadzenie punktów dystrybucji,
systemu telemetrycznego oraz łącz dla palcówek edukacyjnych w zasięgu 3 km od naszej szkoły)
Innowacyjne działanie Dyrekcji ZSTE zapoczątkowało dalszą współpracę firmy Inea z kaliskimi placówkami ( min. V
LO im Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Samochodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespół
Szkół nr 11 )
Podłączenie światłowodu okazało się wielkim sukcesem nie tylko z perspektywy dydaktyki nauczania, ale dla
uczniów, którzy są usatysfakcjonowani nowymi możliwościami.
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Wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Witczak
Zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Krzysztof Jurek
Prezes Zarządy Inea s.a. Janusz Kosiński
Dyrektorzy kaliskich szkół
Nauczyciele ZSTE

Organizator Dyrekcja ZSTE oraz samorząd szkolny ( opiekun mgr Karolina Olczak)
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