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S T R Z E L E C K I

Pracownia komputerowa
W roku szkolnym 2002/2003
szko³a nasza wziê³a udzia³ w corocznie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu konkursie Pracownia
komputerowa w ka¿dej szkole.
Warunkiem przyst¹pienia do niego by³o opracowanie projektu wykorzystania pracowni w szkole.
Projekt opracowany przez naszych nauczycieli mgr Zdzis³awa
¯uchowskiego i mgr in¿. Piotra Lepiorza zosta³ zaakceptowany przez
komisjê oceniaj¹c¹. Dziêki temu
szko³a nasza sta³a siê posiadaczem
piêknej, nowoczesnej pracowni
komputerowej oraz centrum multimedialnego, gdzie uczniowie na
przerwach miêdzylekcyjnych i po
lekcjach mog¹ korzystaæ z internetu, zgraæ sobie p³ytkê CD, czy
nawet obejrzeæ film na DVD.
Pracowniê komputerow¹ oraz
centrum multimedialne staramy
siê konsekwentnie rozbudowywaæ i udoskonalaæ. Dziêki posia-

daniu sta³ego ³¹cza, w sposób niemal nieograniczony uczniowie i
pracownicy szko³y mog¹ korzystaæ z zasobów internetowych, co
bardzo pomaga zarówno w nauce,
jak i w pracy, a mo¿e staæ siê tak¿e
ciekaw¹ zabaw¹.
Posiadanie nowoczesnej pra-

cowni umo¿liwi³o otwarcie nowych, ciekawych kierunków, jak
np. liceum o profilu zarz¹dzanie
informacj¹. Marzymy o tym, aby
w przysz³oci uda³o nam siê stworzyæ jeszcze jedn¹ tego typu pracowniê. Kto wie, marzenia siê spe³niaj¹

Modele maszyn mistrza Leonarda

Szko³y w systemie dziennym:
1. Liceum Profilowane
3 lata
- profil ekonomiczno-administracyjny
- profil us³ugowo gospodarczy
- profil zarz¹dzanie informacj¹
2. Technikum Zawodowe
4 lata
- zawód technik mechanik
3. Zasadnicza Szko³a Zawodowa 2 lub 3 lata
- zawód sprzedawca
2 lata
- szko³a wielozawodowa
3 lata

1. Technikum Uzupe³niaj¹ce
3 lata
- zawód technik handlowiec
2. Technikum Wieczorowe
dla Doros³ych
3 lata
- zawód technik mechanik

Zajêcia w nowej pracowni

matematyki i ekonomii, prowadzone w jêzyku niemieckim.
23 wrzenia 2002 r. odby³a siê
nasza rewizyta w Soest. Licz¹ca
25 osób grupa uczniów i nauczycieli ZSZ by³a tym razem goszczona przez niemieckich kolegów.
Nasi uczniowie byli zachwyceni
urz¹dzeniem i wygl¹dem tamtejszej szko³y. Brali równie¿ udzia³ we
wspólnych lekcjach. Odbyli wizytê w starostwie
powiatu w Soest
oraz w Urzêdzie
Pracy. W ci¹gu
nastêpnych dni
zwiedzili uniwersytet w Padeborn i Muzeum
Komputerowe
Nixdorf. Oprócz
wiata nauki zapoznali siê miejscowymi zabytkami, a przede
wszystkim roz-

rywkami. Zorganizowano wspóln¹
dyskotekê oraz zawody sportowe,
w których oczywicie naszej m³odzie¿y nie by³o równych. Ogólne
wra¿enia z pobytu w Soest by³y
bardzo pozytywne. I dobrze, bo
w³anie jestemy trakcie kolejnej
wizyty kolegów z Niemiec. Mamy
nadziejê, ¿e i ta siê uda, a my wkrótce odwiedzimy swoich znajomych
Soest.

Wspólna lekcja z przyjació³mi z Sjest

Leonardo da Vinci
7 kwietnia, tu¿ przed wiêtami
Wielkiej Nocy, uczniowie naszej
szko³y mogli obejrzeæ bardzo ciekaw¹ wystawê Idea Leonardo da

og³asza nabór na rok szkolny 2004/2005
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

Szko³y w systemie wieczorowym:

Wymiana polsko-niemiecka
W 2002 roku nawi¹zalimy
wspó³pracê z Hubertus-SchwartzBerufskolleg z Soest w ramach realizacji partnerstwa podpisanego
przez powiat Strzelce Opolskie z
niemieckim powiatem Soest. W
ramach tej wspó³pracy zorganizowalimy wizytê uczniów z Niemiec
w naszej szkole. Spotkanie odby³o siê w kwietniu 2002 roku. M³odzie¿y niemieckiej przez kilka dni
pobytu w Polsce towarzyszyli nasi
uczniowie, którzy wykazali siê dobrymi wynikami w nauce jêzyka
niemieckiego.
Dyrekcja ZSZ zaoferowa³a gociom bardzo bogaty program wizyty: Kraków, Wieliczka, Góra w.
Anny, przeja¿d¿ka zaprzêgami
konnymi tras¹ widokow¹ Zawadzkie  K¹ty - Piotrówka - Jemielnica z met¹ i potê¿nym grillem u pana
Grzegorza Pyki. Gocie odwiedzili
te¿ uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych w DPS. Mieli tak¿e wspólne z uczniami naszej szko³y lekcje

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem

Vinci  Geniusz i Jego Maszyny
w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. M³odzie¿ naszej szko³y
mia³a niepowtarzaln¹ okazjê poznaæ  poprzez szkice
projektów
wielkiego
mistrza oraz
modele wykonane na
ich podstawie przez
florenckich
rzemielników - jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli w³o-

skiego renesansu, nie jako artystê, ale jako wynalazcê, cz³owieka, który wyprzedzi³ swoj¹ epokê
o kilkaset lat.
Dodatkow¹ atrakcj¹ wystawy
stanowi³ fakt, i¿ jej czêæ by³a eksponowana na trzydziestym piêtrze
Pa³acu Kultury, gdzie w tle widaæ
by³o panoramê stolicy.
Po obejrzeniu wystawy m³odzie¿ wraz z nauczycielami uczestnicz¹cymi w wycieczce uda³a siê
na warszawsk¹ Starówkê, gdzie
mo¿na by³o zobaczyæ budynki i
pomniki znane niektórym uczniom
tylko z telewizji. Szko³a nasza co
roku organizuje wycieczki dydaktyczne do ró¿nych zak³adów przemys³owych lub na ciekawe, naukowe wystawy.

Zasady rekrutacji do liceów
profilowanych i techników
w ZSZ w Zawadzkiem
1. O przyjêciu do wskazanej przez
kandydata klasy pierwszej szko³y
ponadgimnazjalnej decyduje liczba
uzyskanych punktów. Komisja Rekrutacyjna uwzglêdnia oceny z
* jêzyka polskiego,
* matematyki,
* jêzyka obcego wskazanego przez
kandydata,
* historii,
2. Komisja Rekrutacyjna bierze pod
uwagê:
* ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem,
* udzia³ w organizowanych przez
Kuratora Owiaty konkursach
przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objêtych egzaminem gimnazjalnym na
szczeblu wojewódzkim,
* udokumentowane osi¹gniêcia
sportowe lub artystyczna na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponad wojewódzkim,
* sta³y wolontariat,
* dodatkowe osi¹gniêcia, ocenê z
zachowania, udzia³ w zajêciach
kulturalno- artystycznych, prace w samorz¹dzie szkolnym,
* inne preferencje wynikaj¹ce z
przepisów wynikaj¹ce z przepisów wydanych w tym zakresie
wydanych w tym zakresie przez
MENiS.
3. Kandydat mo¿e uzyskaæ maksymalnie 200 punktów, w tym:
* 100 pkt za egzamin gimnazjalny,
tj.: po 50 pkt maksymalnie za
ka¿d¹ czêæ egzaminu,
* 19 pkt za oceny z jêzyka polskiego wg nastêpuj¹cego przeliczania ocen na punkty:
celuj¹cy
19 pkt
bardzo dobry
17 pkt
dobry
14 pkt
dostateczny
10 pkt
dopuszczaj¹cy
4 pkt

*

*

51 punktów za oceny z wychowawczych zajêæ edukacyjnych
wskazanych przez Komisjê Rekrutacyjn¹ (patrz pkt 1)
celuj¹cy
17 pkt
bardzo dobry
15 pkt
dobry
12 pkt
dostateczny
8 pkt
dopuszczaj¹cy
2 pkt
30 punktów ³¹cznie za inne udokumentowane osi¹gniêcia wymienione w wiadectwie ukoñczenia
gimnazjum wyszczególnione poni¿ej w punktach a, b, c, d i e
a) ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem,
b) udzia³ w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez Kuratora Owiaty z
zakresu jednego z grupy
przedmiotów objêtych z grupy przedmiotów objêtych
egzaminem gimnazjalnym na
szczeblu wojewódzkim lub
ponad wojewódzkim,
c) udokumentowane osi¹gniêcia
sportowe lub artystyczne na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
d) sta³y wolontariat,
e) dodatkowe osi¹gniêcia:

Wzorowa ocena za sprawowanie,
udzia³ w zajêciach kulturalno- artystycznych, uznana praca w samorz¹dzie szkolnym.
Nale¿y z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty: podanie, 2 zdjêcia, kartê zdrowia, wiadectwo ukoñczenia gimnazjum, zawiadczenie lekarskie, w
szko³ach zawodowych zawiadczenie o praktyce zawodowej.
Termin sk³adania podañ
do 31 maja 2004 r.
Dodatkowych informacji
udziela sekretariat Szko³y
tel. 077/4 616 541

ADRES SZKO£Y:
Zespó³ Szkó³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Publiczne Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
ul. Krakowska 38 47-100 Strzelce Opolskie,
tel. (0 77) 461 22 25, fax. (0 77) 463 82 70
www.lostrzelce.w.pl, lostrzelce@wodip.opole.pl

