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Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Op.
jako szko³a z tradycj¹ dzia³a dla przysz³o�ci pokoleñ.

Budynek Zespo³u Szkó³ wybudowany w 1871 roku; wygl¹d obecny

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
DER KULTURMINISTERKONFERENZ  STUFE II

Od wielu ju¿ lat szko³a znajduje siê w programie DSD II, który stwarza
mo¿liwo�æ uzyskania certyfikatu jêzykowego zwalniaj¹cego z egzaminu z
jêzyka niemieckiego na wszystkie wy¿sze uczelnie w Niemczech. Warto
zaznaczyæ, ¿e nasza szko³a jest jednym z dwóch liceów w województwie
opolskim (z 42 w Polsce), gdzie mo¿na uzyskaæ dyplom DSD II.

3 grudnia 2004 roku
dokonano oficjalnego
otwarcia sali gimnastycz-
nej. Tym samym zakoñ-
czono pierwszy etap bu-
dowy.

Drugi etap budowy zo-
stanie przeprowadzony
w roku 2005 i bêdzie obej-
mowa³ rozbudowê zaple-
cza o kolejne szatnie, na-
tryski, pomieszczenia tre-
nerskie, si³owniê i maga-
zynki na sprzêt sportowy. Budynek
sali wraz z zapleczem zostanie po³¹-
czony ³¹cznikiem z g³ównym budyn-
kiem szko³y, co umo¿liwi wygodne
przemieszczanie siê uczniów na za-
jêcia do sali gimnastycznej w  miesi¹-
cach zimowych bez potrzeby ubie-
rania siê i zmiany obuwia. W trakcie
tego etapu powstanie te¿ kompleks
boisk zewnêtrznych w sk³ad którego
wejd¹:
1. Trzytorowa bie¿nia okólna z na-

wierzchni¹ tartanow¹ o d³ugo�ci
toru zewnêtrznego 222 m

2. Bie¿nia do biegów krótkich, tar-
tanowa, jako integralna czê�æ
bie¿ni okólnej i jej przed³u¿enie

3. Kompleks boisk o nawierzchni
bitumicznej z widowni¹ i ogro-
dzeniem wokó³ ca³ej p³yty  (z
wrysowanymi centralnie trzema
boiskami):

a. boisko do siatkówki - 9m x 18m,
b. boisko do tenisa -10.97m x

23.77m,
c. boisko do koszykówki . 14m x

26m, wymiary zewnêtrzne ca³ej
p³yty � 25 m x 35m.

4. Boisko trawiaste do pi³ki no¿nej
o wymiarach 34m x 56m (we-

wn¹trz bie¿ni okólnej).
5. Rzutnia do pchniêcia kul¹ (tarta-

nowo-piaskowa).
6. Skocznia do skoku w dal (tarta-

nowo-piaskowa) o parametrach:
a. d³ugo�æ rozbiegu � 40 m,
b. wymiary zeskoku � 4m x 7m.
7. Boisko do siatkówki o wymia-

rach 9m x 18m (nawierzchnia tar-
tanowa).
Wymiary areny g³ównej sali gim-

nastycznej � 19m x 36m poprawi¹ w
sposób zdecydowany jako�æ prowa-
dzonych zajêæ, a oddana w drugim
etapie budowy si³ownia zapewni
pomieszczenie dla dodatkowej gru-
py æwicz¹cych.

Zachêcamy, wiêc wszystkich,
absolwentów szkó³ podstawowych
i gimnazjów do sk³adania swoich
kandydatur podczas tegorocznego
naboru do Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych, zarówno do gimna-
zjum dwujêzycznego jak i do li-
ceum ogólnokszta³c¹cego, maj¹c
nadziejê na to, ¿e oddana do u¿yt-
ku sala gimnastyczna bêdzie jed-
nym z elementów wp³ywaj¹cych na
wybór naszej oferty edukacyjnej.

Dbamy o sport

Od roku szkolnego 2001/2002 w ramach obecnego Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych, obok liceum, funkcjonuje Publiczne Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi.

W roku szkolnym 2003/2004 nasi gimnazjali�ci po raz pierwszy przyst¹-
pili do egzaminu gimnazjalnego. W czê�ci humanistycznej nasi uczniowie osi¹-
gnêli �redni¹ 36,5 punktów na 50 mo¿liwych (�rednia w powiecie wynios³a
26,25); w czê�ci matematyczno-przyrodniczej � 37,9 punktów na 50 mo¿li-
wych (�rednia w powiatu 24,58).

Nasza jednostka edukacyjna wci¹¿ rozszerza ofertê edukacyjn¹ w naszym
regionie. Obecnie w gimnazjum realizowane jest nauczanie dwujêzyczne z jê-
zykiem angielskim i niemieckim.

Pomimo tak krótkiego okresu funkcjonowania uczniowie gimnazjum mog¹
poszczyciæ siê wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego oraz osi¹gniê-
ciami w ramach olimpiad i konkursów przedmiotowych.

NOWA SZKO£A

Zapraszamy rodziców oraz uczniów zainteresowanych nauk¹
w naszej szkole na dzieñ otwartych drzwi:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
2 kwietnia 2005 w godz. 10:00 � 12:00

Publiczne Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
9 kwietnia 2005 w godz. 10:00 � 12:00

* ROK SZKOLNY DZIELI SIÊ NA TRZY TRYMESTRY.
* W SZKOLE OBOWI¥ZUJE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA.
* ZESPO£Y KLASOWE TWORZ¥ UCZNIOWIE O WYBRANEJ LUB

POKREWNEJ SPECJALIZACJI.
* OSTATECZNEGO WYBORU SPECJALIZACJI DOKONUJ¥

UCZNIOWIE W TRZECIM TRYMESTRZE KLASY PIERWSZEJ.
* PROGRAM SPECJALIZACJI JEST TAK ZAPROJEKTOWANY, BY

PRZYGOTOWAÆ UCZNIA DO STUDIÓW WY¯SZYCH W WYBRA-
NEJ DZIEDZINIE.

* NAUCZANIE JÊZYKÓW OBCYCH ODBYWA SIÊ W GRUPACH O
TYM SAMYM POZIOMIE ZNAJOMO�CI JÊZYKA.

* JÊZYK OBCY WIOD¥CY NAUCZANY JEST W CA£YM CYKLU
NAUCZANIA W WYMIARZE 4,5 GODZINY TYGODNIOWO, A W
SPECJALIZACJI JÊZYKOWEJ W WYMIARZE 5 GODZIN TYGO-
DNIOWO.

Termin sk³adania podañ:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
od 16 maja

do 17 czerwca 2005

Publiczne Gimnazjum
z Oddzia³ami

Dwujêzycznymi
od 16 maja

do 8 czerwca 2005

SYSTEM SZKOLNY LICEUM
Nowa organizacja nauczania wprowadzona zosta³a

w liceum w roku szkolnym 2002/2003

NASZ ADRES:

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cychLiceum Ogólnokszta³c¹ce im. W³.Broniewskiego
Publiczne Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi

ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (0 77) 461 22 25, fax. (0 77) 463 82 70

http://www.wodip.opole.pl/~lostrzelce/lo_strzelce_op@o2.pl

Przyk³adowy plan zajêæ ucznia liceum
w ca³ym cyklu kszta³cenia

sem. I sem. II sem. III

1 j.polski j.polski j.polski

2 j.obcy I j.obcy I j.obcy I

3 j.obcy II PO j.obcy II

4 matematyka matematyka historia

5 geografia fizyka matematyka

6 w-f / religia chemia fizyka

7 biologia chemia

8 geografia biologia

9 w-f / religia tech.inf.

10 w-f / religia

KLASA I   2005/2006

sem. I sem. II sem. III

1 j.polski j.polski j.polski

2 j.obcy I j.obcy I j.obcy I

3 j.obcy II historia biologia

4 matematyka matematyka chemia

5 historia fizyka fizyka

6 fizyka chemia podst.przed.

7 chemia biologia w-f / religia

8 biologia podst.przed.

9 w-f / religia w-f / religia

sem. I sem. II sem. III

1 j.polski j.polski

2 j.obcy I j.obcy I

3 WOS WB

4 WOK WOK

5 ³acina fizyka

6 fizyka chemia

7 chemia biologia

8 biologia w-f / religia

9 w-f / religia

kurs

nauki

indywidu-

alnej

KLASA II   2006/2007

KLASA II   2007/2008

WB � kursy programu do wyboru

Przyjd�. Sprawd�, przekonaj siê sam. Czekamy
w Dniach Otwartych Drzwi

U nas warto siê uczyæ


