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OFERTA EDUKACYJNA *** OFERTA EDUKACYJNA *** OFERTA EDUKACYJNA *** OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I

REKRUTACJA 2006/2007

w Zawadzkiem

Do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I w Zawadzkiem
przyjmowani s¹ absolwenci gimnazjum na podstawie:

istnieje od 16 lipca 1945 r. W dniu tym rozpoczê³y siê pierwsze zajêcia w nowootwartej szkole. Po przejciu Zawadzkie-

go w granice Polski istnia³a koniecznoæ otwarcia szko³y red-

*
*

Obecnie jest to trzyletnia szko³a stopnia ponadgimnazjalne-

go z dziewiêcioma oddzia³ami. Szko³a oferuje naukê w trzech

(max - 100 punktów).

Liczby punktów uzyskanych za oceny na wiadectwie
(max - 75 punktów)

niej dla miejscowej ludnoci autochtonicznej i licznie nap³y-

waj¹cych osadników z innych czêci odbudowywanego kra-

ju. Liceum w swojej historii przechodzi³o szereg zmian orga-

nizacyjnych np. w latach 1949, 1969 i ostatnio w 2001 r.

Liczby punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

a.

j. polski:

b.

za ka¿dy z przedmiotów: matematyka, j. obcy, historia

(21;18;14;10;4)
(18;16;12;8;2).

*

profilach: matematyczno  informatycznym, biologiczno 
chemicznym i multimedialnym. Jêzyki obce nauczane w szko-

le to jêzyk angielski i jêzyk niemiecki. Do dyspozycji

uczniów, poza dobrze wyposa¿onymi pracowniami przed-

miotowymi, s¹: si³ownia, sala gimnastyczna, izba regionalna,

klub uczniowski Activa, pracownia komputerowa. Praktycz-

Liczby punktów za inne osi¹gniêcia ucznia
ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem

6 p

b.

udzia³ w konkursach

8 p

c.

osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne

6 p

d.

sta³y wolontariat

2 p

e.

dodatkowe osi¹gniêcia

3 p

O przyjêciu do danej klasy decyduje iloæ uzyskanych punktów,

nie wszyscy nauczyciele prowadz¹ ko³a przedmiotowe. Li-

a¿ do wyczerpania limitu miejsc.

ceum têtni ¿yciem od rana do wieczora - odbywaj¹ siê zajêcia

pozalekcyjne, prowadzone s¹ liczne kursy, z sali gimnastycz-

Klasy:

nej korzystaj¹ amatorzy koszykówki i siatkówki, trwaj¹ pra-

ce w izbie regionalnej, powstaj¹ projekty multimedialne.

*

Klasa matematyczno  informatyczna

nie¿ miejscem do zabawy i relaksu po zajêciach. Staramy siê

*

Klasa biologiczno - chemiczna

spe³niæ swoj¹ rolê... G³ównym naszym celem jest dobre przy-

*

Uczniowie z pomys³ami i inwencj¹ mog¹ liczyæ na pomoc i
zrozumienie nauczycieli. Szko³a jest miejscem nauki jak rów-

wiele wymagaæ, ale przecie¿ tylko w ten sposób mo¿emy

gotowanie uczniów do matury i przysz³ych szkó³ wy¿szych.

rozszerzony program (j. angielskiego, matematyki, informatyki).
z rozszerzonym programem (j. niemieckiego, biologii, chemii).
Klasa multimedialna
rozszerzony program (j. angielskiego, informatyki, historii, geografii).

Wiemy dok¹d zmierzamy

Wymagane dokumenty:

NASZE SUKCESY
Szko³a liczy niewielu uczniów, jednak znana jest nie tylko w powiecie i województwie ale tak¿e w kraju i za granic¹. Nasi uczniowie osi¹gaj¹ bowiem wiele

sukcesów zarówno w sporcie, jak i w wielu konkursach i olimpiadach przed-

miotowych.

*

(max - 25 punktów)

a.

*
I miejsce w województwie w

konkursie Europa w Szkole i awans
do fina³u krajowego 10  osobowego
zespo³u uczniowskiego kierowanego

podanie,

*

wiadectwo ukoñczenia gimnazjum

*

zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

*

orzeczenie lekarskie, karta zdrowia, karta szczepieñ,

*

trzy zdjêcia (podpisane, z dat¹ urodzenia i adresem zamieszkania).

przez T. Strzeleckiego, M. Grycana i
Do najcenniejszych osi¹gniêæ w ostatnim czasie nale¿¹:
*

Uzyskanie Stypendium Z³otej

europejskim

konkursie

Netdays

Spinki przez Mateusza Matuszyka

Miêdzykulturowy Dialog  Film i

(stypendium tym redakcja Nowej

Obraz

Trybuny Opolskiej nagradza szcze-

*

gólnie uzdolnionych uczniów

Historia Bliska organizowanym

szkó³

IV miejsce w kraju w konkursie

P. Grabiñskiego
*

Wenerskiej do ustnego etapu zawodów okrêgowych
Jêzyka Polskiego

byte przez zespó³ w sk³adzie:
M. Gurazdowski, J. Czupa³a,
T. Hasikowski
* I, II i III miejsce czteroosobowych zespo³ów w europejskim quzie internetowym
Hallo Nachbar
 Witaj S¹siedzie (w nagrodê
M³odzi chemicy - Mateusz Matuszyk i Wojtek Jagoda

uczniowie

pojechali na tygodniowy wy-

ponadgimnazjalnych)

poczynek na Mazurach)

*

*

I miejsce w kraju w konkursie

II miejsce w województwie Alek-

Netdays zdobyte przez zespó³ w

sandry Filipek w Ogólnopolskim

sk³adzie T. Lepiorz, M. Laburda, I.

Konkursie Parlamentaryzm w Pol-

Jochemczyk, A. Kozio³ oraz D. Oku-

sce organizowanym w ramach Olim-

ne za projekty Whisper of Silent

piady Historycznej. Uczennica za-

Cultures oraz Siste, viator

kwalifikowa³a siê do zawodów cen-

*

tralnych, które odbêd¹ siê w dniach

II miejsce w kraju na Festiwalu

Filmów Szkolnych  Spotkania Fil-
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mowe M³odych Europejczyków

*

zdobyte przez zespó³ w sk³adzie: K.

Anety Kopyry

A.Pruski

okrêgowym

*

(zawody

w

grupa

naszych

uczniów bierze udzia³ w europejskim
konkursie Join Multimedia Siemensa. W konkursie tym uczniowie zawsze zajmowali czo³owe miejsca w
Europie. Obecnie oczekujemy na og³oszenie wyników i sklasyfikowanie
pracy przygotowanej przez zespó³

*

og³oszenie listy kandydatów:

*

potwierdzenia przez kandydatów woli uczêszczania do szko³y:

*

og³oszenie listy uczniów:

do 28 czerwca 2006 r. godz.12.00

do 30 czerwca 2006 r. godz.12.00

30 czerwca 2006 r. godz.16.00

¯YCIE SZKO£Y

w sk³adzie: K. Kaczmarzyk, P. Kozio³, A. Kuliñska, K. Brzeziñska, M.
Garcorz i P. Momot.
Lista osi¹gniêæ naszych uczniów
jest bardzo d³uga  dopisaæ do niej
nale¿y równie¿ sukcesy w innych
konkursach i olimpiadach, takich jak:
Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
Olimpiada Ekologiczna, Ma³a Olimpiada Matematyczna, Konkurs geologiczny organizowany co roku przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny 
Oddzia³ w Sosnowcu, konkurs Eko 
Planeta, Powiatowy Konkurs o Unii
Europejskiej, Powiatowy Konkurs
Ekologiczny, IX Krapkowicko 
G³ubczycki Konkurs Matematyczny,
Krapkowicki Maraton Matematyczny,

Powrót do przesz³oci  Dzieñ Hipisa czyli Z³ote Lata 70
Szko³a to nie tylko nauka i obo-

wi¹zki. W Liceum uczniowie dbaj¹ o

II

www.Pupilpower na anglojêzyczn¹

stopnia)
XXIX Olim-

zespó³ w sk³adzie : I. Jochemczyk,

piady Jêzyka

S. Padzior, M. Wyrwich, A. Kozio³,

Niemieckiego.

M. Laburda, D. Kowalik, T. Lepiorz

Uczennica za-

( konkurs ten organizowany jest

kwalifikowa³a

przez British Council)

siê do zawo-

*

dów

szkoln¹ atmosferê, a korytarze têt-

ni¹ ¿yciem równie¿ poza regularnymi zajêciami. O niezwyk³oci tego

miejsca decyduj¹ sami uczniowie,

którzy rozwijaj¹ swoje pasje, bior¹

udzia³ w konkursach i projektach

miêdzynarodowych, lubi¹ sport i
wycieczki ale te¿ nie boj¹ siê poma-

central-

Folklor Mojego Regionu zdobyte

nych,

przez zespó³ w sk³adzie: W. Budner,

odbêd¹ siê w

A. Szolka, N. Smyka, K. Brzeziñ-

dniach 31III 

ska, K. Kaczmarzyk, P. Kunicka

2IV

*

Poznaniu

IV miejsce Natalii Wiesio³ek w

roku

23 czerwca 2006 r. do 26 czerwca 2006 r. godz.15.00

etapie

stronê internetow¹ zdobyte przez

III miejsce w kraju w konkursie

co

sk³adania dokumentów:
dostarczenie wiadectw i zawiadczeñ o wynikach egzaminu:

VI miejsce

Gambu, M. Matuszyk,
III miejsce w kraju w konkursie

Jak

*
*

15 maja 2006 r. do 16 czerwca 2006 r.

( II stopnia) Olimpiady Literatury i

przez Fundacjê
Batorego zdo-

Terminy

Zakwalifikowanie siê Jadwigi

gaæ innym i wychodziæ naprzeciw

które

2006

w

ich potrzebom. Ci, którzy maj¹ zaciêcie spo³eczne dzia³aj¹ w wolonta-

Dzieñ Jêzyków Obcych  nawet anio³y piewaj¹ w
liceum  grudzieñ 2005

riacie. Zwolennicy aktywnego trybu

¿ycia maj¹ szansê spróbowaæ swo-

ich si³ w klubie kajakowym lub

uczestniczyæ w rajdach szkolnego ko³a
PTTK. Klub Mi³oników Kina orga-

nizuje projekcje filmowe po³¹czone z
dyskusj¹ a bardziej twórczy i niespo-

kojni mog¹ sami realizowaæ etiudy fil-

mowe. Zabawy taneczne (nie czytaj

dyskoteki ) organizowane przez Samorz¹d Uczniowski ciesz¹,

siê nie-

s³abn¹cym zainteresowaniem. Kursy

tañca, wypady na narty to ostatnio

prawdziwy hit w liceum. Zdziwi³by

siê ten, kto s¹dzi, ¿e te imprezy to
kres mo¿liwoci uczniów z  Miesz-

ka. A Kabaret aLe, Klub @ctiv@,
Izba Regionalna?

dok. na str. 5

