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istnieje od 16 lipca 1945
r. W dniu tym rozpoczê-
³y siê pierwsze zajêcia w
nowootwartej szkole. Po
przej�ciu Zawadzkiego w
granice Polski istnia³a ko-
nieczno�æ otwarcia szko-
³y �redniej dla miejscowej
ludno�ci  autochtonicznej
i licznie nap³ywaj¹cych
osadników z innych czê-
�ci odbudowywanego
kraju. Liceum w swojej
historii przechodzi³o sze-
reg zmian organizacyj-
nych np. w latach 1949,
1969 i ostatnio w 2001 r.
Obecnie jest to trzyletnia
szko³a stopnia ponadgim-
nazjalnego z dziewiêcio-
ma oddzia³ami. Szko³a
oferuje naukê w trzech
profilach: matematyczno
� informatycznym, biolo-
giczno � chemicznym i
multimedialnym. Jêzyki
obce nauczane w szkole to jêzyk an-
gielski i jêzyk niemiecki. Do dyspo-
zycji uczniów, poza dobrze wypo-
sa¿onymi pracowniami przedmioto-
wymi, s¹: si³ownia, sala gimnastycz-
na, izba regionalna, klub uczniowski
Activa, pracownia komputerowa.
Praktycznie wszyscy nauczyciele
prowadz¹ ko³a przedmiotowe. Li-
ceum têtni ¿yciem od rana do wie-
czora - odbywaj¹ siê zajêcia pozalek-
cyjne, prowadzone s¹ liczne kursy, z
sali gimnastycznej korzystaj¹ amato-
rzy koszykówki i siatkówki, trwaj¹
prace w izbie regionalnej, powstaj¹
projekty multimedialne. Uczniowie z
pomys³ami i inwencj¹ mog¹ liczyæ na
pomoc i zrozumienie nauczycieli. 
Szko³a jest miejscem nauki jak rów-
nie¿ miejscem do zabawy i relaksu
po zajêciach. Staramy siê wiele wy-
magaæ, ale przecie¿ tylko w ten spo-
sób mo¿emy spe³niæ swoj¹ rolê...
G³ównym naszym celem jest dobre
przygotowanie uczniów do matury i
przysz³ych szkó³ wy¿szych.

Sukcesy
Choæ szko³a liczy niewielu uczniów,
to znana jest nie tylko w powiecie i
województwie, ale równie¿ w kraju,
a nawet za granic¹. Nasi uczniowie
osi¹gaj¹ bowiem wiele sukcesów za-
równo w sporcie, jak i w wielu kon-
kursach i olimpiadach przedmioto-
wych. Do najcenniejszych osi¹gniêæ
naszych uczniów w ostatnim czasie
nale¿¹:
* uzyskanie Stypendium Z³otej
Spinki przez Mateusza Matuszyka
(stypendium tym redakcja Nowej
Trybuny Opolskiej nagradza co roku

Adres szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Zawadzkiem

ul. Krótka 1 47-120 Zawadzkie tel. 4616430
 http://lozawadzkie.wodip.opole.pl

lozawadzkie@wodip.opole.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
IM. MIESZKA I  W ZAWADZKIEM

szczególnie uzdolnionych uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych Opolsz-
czyzny)
* I miejsce w kraju w konkursie
NetDays zdobyte przez zespó³ w
sk³adzie: T. Lepiorz, M. Laburda, I.
Jochemczyk, A. Kozio³ oraz D. Oku-
ne za projekt �Wirtualne podró¿e�
* III miejsce w kraju w konkursie
PupilPower Competition na anglojê-
zyczn¹ stronê internetow¹ organizo-
wanym przez British Council zdo-
byte przez zespó³ w sk³adzie: I. Jo-
chemczyk, S. Pa�dzior, M. Wyrwich,
A. Kozio³, M. Laburda, D. Kowalik,
T. Lepiorz
* III miejsce w kraju w konkursie
�Historia Bliska� organizowanym
przez Fundacjê Batorego zdobyte
przez zespó³ w sk³adzie: M. Guraz-
dowski, J. Czupa³a, K. Gambu�, A.
Pruski, M. Matuszyk
* XIII miejsce Mateusza Matuszy-
ka w zawodach II stopnia (t.j. woje-
wódzkich) Olimpiady Historycznej
* VI miejsce Aldony Boguckiej na
etapie wojewódzkim Ogólnopolskie-
go Konkursu �Parlamentaryzm w
Polsce� w roku szkolnym 2003/2004
i IX miejsce Grzegorza Broncela w
tym samym konkursie na etapie wo-
jewódzkim w roku szkolnym 2004/
2005
* III miejsce na etapie wojewódz-
kim Katarzyny Ma³ysek w konkur-
sie �Moja szko³a w Unii Europej-
skiej�
* II miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski w tenisie sto³owym dla dru¿yny
w sk³adzie Anna �wita³a i Martyna
Chmielewska oraz indywidualnie V
miejsce Anny �wita³y i VI miejsce
Martyny Chmielewskiej

* I miejsce w Mistrzostwach Woj.
Opolskiego w tenisie sto³owym dla
dru¿yny w sk³adzie Anna �wita³a i
Martyna Chmielewska oraz indywi-
dualnie I miejsce Anny �wita³y i II
miejsce Martyny Chmielewskiej
* II miejsce w wojewódzkim wspó³-
zawodnictwie sportowym szkó³ po-
nadgimnazjalnych w roku szkolnym
2003/2004.

Lista osi¹gniêæ naszych uczniów
jest bardzo d³uga � dopisaæ do niej
nale¿y liczne sukcesy sportowe na
szczeblu wojewódzkim (m.in. w pi³-
ce rêcznej, lekkiej atletyce) oraz po-
wiatowym (w pi³ce no¿nej, siatko-
wej, koszykowej oraz lekkiej atlety-
ce), jak i osiêgniêcia w konkursach
przedmiotowych na szczeblu powia-
towym i wojewódzkim. By³y to
m.in.:konkurs geologiczny �Wypra-
wa wg³¹b Ziemi�, Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej, Olimpiada Filozoficz-
na, Olimpiada Jêz. Niemieckiego,
Ma³a Olimpiada Matematyczna, Tur-
niej Fizyczny czy te¿ Powiatowy
Konkurs Ortograficzny. W Spotka-
niach Filmowych M³odych Europej-
czyków - kokursie ogólnopolskim -
zdobyli�my 2 miejsce.

¯ycie szko³y
W szkole dzia³a SK PTTK, SKS,

ko³o tetralne oraz powsta³y z pocz¹t-
kiem roku szkolnego klub uczniow-
ski - Activa. Powsta³ dziêki wspó³-
pracy naszego liceum z Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim i pod
patronatem Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y. Przyczynia siê on do
urozmaicania krajobrazu ¿ycia szko-
³y. Obecnie realizujemy trójstronny
projekt z rówie�nikami z Czech i Nie-
miec. Zapraszamy na stronê interne-
tow¹:   http://activa.wodip.opole.pl
Wspólnie z klubem zosta³ zorgani-
zowany w szkole miêdzy innymi:
Dzieñ Edukacji Narodowej, dla klas
pierwszyh impreza integracyjna; kurs
tañca. Oczywi�cie nie nale¿y zapo-
minaæ o wycieczkach klasowych czy
wyjazdach szkolnych na narty.

Wiêkszo�æ wydarzeñ jest pre-
zentowana na stronie szko³y redago-
wanej od lat przez uczniów. Obecnie
funkcjê webmastera od Tomka Lepio-
rza przej¹³ Krzysztof Kaczmarzyk.
Zapraszamy:  http://lozawadz-
kie.wodip.opole.pl

Izba Tradycji i Izba Regionalna
s¹ od lat wizytówk¹ naszej szko³y.
Prowadzi je nauczyciel Arkadiusz
Baron wraz z grup¹ uczniów zbiera-
j¹cych i konserwuj¹cych zgromadzo-
ne eksponaty. Lekcje otwarte w Izbie
Regionalnej, na które zapraszamy
prowadz¹ równie¿ nasi uczniowie!

Nasza szko³a to nie tylko pra-
cownie i sale lekcyjne. S¹ tak¿e obiek-
ty sportowe: si³ownia z 22 stanowi-
skami do æwiczeñ, sala gimnastycz-
na, boisko do koszykówki, siatków-
ki, pi³ki rêcznej oraz pi³ki pla¿owej.
Mamy pracowniê komputerow¹ a
druga bêdzie lada moment. Jest cen-
trum multimediale, znajduj¹ce siê w
bibliotece szkolnej, z którego zawsze
mo¿na korzystaæ! Na przerwach po-
maga odprê¿yæ siê radiowêzê³ szkol-
ny jak i sklepik szkolny.

Ko³a zainteresowañ
* Wiedza o sobie
* Historyczne
* Biologiczne
* Informatyczne
* Matematyczne
* Jêzyka rosyjskiego
* Jêzyka niemieckiego
* SKS
* Geograficzne

 

Do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I
w Zawadzkiem

 przyjmowani s¹ absolwenci gimnazjum na podstawie:

Liczby punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum (max - 100 punktów).
� Liczby punktów uzyskanych za oceny na �wiadectwie  (max - 75 punk-
tów)

a. j.polski: (21;18;14;10;4)
b. za ka¿dy z przedmiotów: matematyka, j. obcy, historia

(18;16;12;8;2).
� Liczby punktów za inne osi¹gniêcia ucznia   (max - 25 punktów)

a. ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem          6 pkt.
b. udzia³ w konkursach                                      8 pkt.
c. osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne            6 pkt.
d. sta³y wolontariat                                            2 pkt.
e. dodatkowe osiagniêcia                                   3 pkt.

O przyjêciu do danej klasy decyduje ilo�æ uzyskanych punktów, a¿ do
wyczerpania limitu miejsc.

Klasy:
� Klasa matematyczno �  informatyczna
rozszerzony program (j. angielskiego, matematyki, informatyki).
� Klasa biologiczno - chemiczna
rozszerzonym programem (j. niemieckiego, biologii, chemii).
� Klasa multimedialna

  rozszerzony program (j. angielskiego, informatyki, historii, geografii).

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- �wiadectwo ukoñczenia  gimnazjum
- za�wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- orzeczenie lekarskie, karta zdrowia, karta szczepieñ,
- trzy zdjêcia (podpisane z dat¹ urodzenia i adresem zamieszkania).

Terminy:
Sk³adania dokumentów:

od 16 maja 2005 r. do 17 czerwca 2005 r.
Dostarczenie �wiadectw i za�wiadczeñ o wynikach egzaminu:

od  24 czerwca 2005 r. do 27 czerwca 2005 r. godz.15.00.
Og³oszenie listy kandydatów:

do 29 czerwca 2005 r. godz.12.00.
Potwierdzenia przez kandydatów woli uczêszczania do szko³y:

do 1 lipca 2005 r. godz.12.00.


