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ZESPÓ£ SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

W STRZELCACH OPOLSKICH
 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

im. W³adys³awa Broniewskiego
 

Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
 

Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Od wielu lat wspó³pracujemy

z Gymnasium Conrad-von-Soest

GIMNAZJUM
 
REALIZUJEMY NAUCZANIE DWUJÊZYCZNE
Z ELEMENTAMI JÊZYKA  ANGIELSKIEGO
LUB NIEMIECKIEGO.
 
NAUCZANE JÊZYKI OBCE:
· ANGIELSKI,
· NIEMIECKI,
· FRANCUSKI.

Nasi uczniowie pomy�lnie zdaj¹ egzaminy

DSD II

DSD I

¯ycie kulturalne szko³y

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich
to obecnie znacz¹ca placówka na mapie edukacyjnej
województwa. Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Publiczne Gim-
nazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi ka¿dego roku ciesz¹
siê stale rosn¹cym zainteresowaniem.
Dziêki znacz¹cemu wsparciu finansowemu organu pro-
wadz¹cego nasz¹ szko³ê, Powiatu Strzeleckiego, zmoder-
nizowali�my i doposa¿yli�my Szko³ê. Nasze obiekty, wy-
posa¿enie oraz kadra pedagogiczna gwarantuj¹ najwy¿-
sze standardy edukacyjne. Liceum realizuje innowacjê
pedagogiczn¹, która istotnie wp³ywa na indywidualiza-
cjê procesu kszta³cenia. Program kszta³cenia w gimna-
zjum i liceum, wzbogacony o bogat¹ ofertê zajêæ poza-
lekcyjnych oraz bliska wspó³praca z rodzicami, zapewnia
ka¿demu uczniowi mo¿liwo�æ indywidualnego i wszech-
stronnego rozwoju.

Szko³a nale¿y do Stowarzyszenia Szkó³ Innowacyjnych
Regionu Opolskiego
którego g³ównym celem jest podnosze-
nie poziomu nauczania i wychowania w
szko³ach na wszystkich poziomach,
upowszechnianie idei nowatorstwa pe-
dagogicznego, projektowanie i wdra¿a-
nie innowacji pedagogicznych, tworzenie szkó³ i klas
autorskich.

Nawi¹zano sta³¹ wspó³pracê z Uniwersytetem �l¹skim w
ramach projektów �Partnerzy w nauce� i �Aktywny w
szkole-aktywny w ¿yciu�. Dziêki tej wspó³pracy ucznio-
wie i nauczyciele maj¹ mo¿liwo�æ uczestnictwa w zajê-
ciach pozalekcyjnych, wycieczkach i obozach nauko-
wych.

Je¿eli jeste� wybitnie zdolny szko³a zaoferuje Ci indywi-
dualny tok nauki, a ponadto postaramy siê umo¿liwiæ Ci
udzia³ w zajêcia na Uniwersytecie �l¹skim.

Na przestrzeni lat udzia³ uczniów ZSO w olimpiadach i
konkursach przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
liceum: lata 1998 - 2008
Laureaci na etapie miêdzynarodowym � 1.
Finali�ci na etapie miêdzynarodowym � 4.
Laureaci na etapie ogólnopolskim � 9.
Finali�ci na etapie ogólnopolskim � 27.
Udzia³ uczniów na etapie okrêgowym olimpiad/konkur-
sów � 376
Gimnazjum: lata 2001 � 2008
Konkursy o zasiêgu miêdzynarodowym: finali�ci � 2
Konkursy na etapie ogólnopolskim:
laureaci � 6, finali�ci � 14
Konkursy przedmiotowe na etapie wojewódzkim:
laureaci � 22, finali�ci � 41
Wiêkszo�æ naszych absolwentów odnosi sukcesy po-
dejmuj¹c studia na wybranych kierunkach renomowa-
nych uczelni wy¿szych, tak w Polsce, jak i  za granic¹.
Zdawalno�æ matury w roku 2008 wynios³a 96,4 % co upla-
sowa³o nasz powiat na II miejscu w dolno�l¹skim OKE.
Na egzaminach gimnazjalnych uczniowie naszego gim-
nazjum uzyskuj¹ wysokie wyniki  plasuj¹ce nas w czo-
³ówce województwa.
Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami maj¹
mo¿liwo�æ rozwijania swoich pasji w ramach dzia³aj¹cych
w szkole kó³ek i  zajêæ pozalekcyjnych:
+ kó³ka olimpijskiego jêzyka niemieckiego,
+ kó³ka cywilizacyjnego �U �róde³ Europy�,
+ kó³ek biologicznych �Poznajemy parki krajobrazowe
Opolszczyzny� oraz �Szkie³ko i oko�
+ �Na geograficzne szczyty�
+ zajêcia artystyczne i dziennikarskie,
+ grupy teatralnej �Eufemizm�
+ klubu regionalno - turystycznego,
+ zajêcia z tañca klasycznego i jazzowego,
Swoje talenty wokalne mo¿na rozwijaæ w ramach chóru
szkolnego.  Tradycja regionu� �pjiwomy po naszymu
Od 2006 w szkole prowadzone s¹ z ramienia PCK kursy
dla m³odych ratowników, a koñcz¹cy je uczniowie otrzy-
muj¹ miêdzynarodowy certyfikat potwierdzaj¹cy umie-
jêtno�ci ratownicze. Od siedmiu lat wspó³pracujemy z
Klubem Honorowych Dawców Krwi �Salus� w Strzel-
cach Opolskich.

Adres:
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie
te l./fax. 077 461 22 25, 077 463 82 70

http://lostrzelce.wodip.opole.pl/,  email: zsostrzelce@o2.pl

Szko³a dyzsponuje znakomit¹ baz¹ dydaktyczn¹

sala gimnastyczna

si³ownia


