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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

¯YCIE KULTURALNE SZKO£Y
W szkole dzia³a dobrze funkcjonuj¹cy samorz¹d szkolny. W wyniku wieloletnich dowiadczeñ szko³a
wypracowa³a kanon szkolnych imprez, które odbywaj¹ siê nieprzerwanie od wielu lat pod patronatem
samorz¹du jako imprezy cykliczne.

Szkolne imprezy
cykliczne:
*
*
*
*

Budynek Zespo³u Szkó³ wybudowany w 1871 roku; wygl¹d obecny

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
jako szko³a z tradycj¹ dzia³a dla przysz³oci pokoleñ.
NASI OLIMPIJCZYCY
LICEUM lata 1994-2003
* stopieñ centralny - 12 uczniów
(w tym 5 otrzyma³o tytu³ laureata)
* stopieñ okrêgowy - 154 uczniów,
w tym:
- czterech zajê³o I miejsce
- czterech zajê³o II miejsce
- dziewiêciu zajê³o III miejsce

GIMNAZJUM lata 2001-2004
(stan z 22 marca 2004)
* na szczeblu wojewódzkim
 14 uczniów (w tym 4 uzyska³o
tytu³ laureata)
* na szczeblu miejsko-gminnym
- czterech zajê³o I miejsce
- jeden zaj¹³ II miejsce
- szeciu zajê³o II miejsce

poczta walentynkowa
Wieczór Talentów
Belfry 2003
Ma³y Festiwal Pieni
Poetyckiej

Ma³y Festiwal Pieni Poetyckiej - marzec 2001

DEUTSCHERS SPRACHDIPLOM
DER KULTURMINISTERKONFERENZ
STUFE II
Od wielu ju¿ lat szko³a znajduje siê w programie DSD II, który stwarza mo¿liwoæ
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.

Ruszy³a budowa nowej sali gimnastycznej
W po³owie marca
rozpoczê³y siê prace budowlane na terenie Zespo³u Szkó³. Zosta³ ogrodzony plac budowy i w
ci¹gu tygodnia przeprowadzono prace rozbiórkowe starego budynku
sali gimnastycznej. Obecnie rozpoczêto ju¿ roboty przy fundamentowaniu. Tegoroczny plan
(pierwszy etap budowy)
zak³ada powstanie g³ównego budynku sali gimnastycznej oraz niezbêdnego zaplecza sk³adaj¹cego siê z dwóch szatni, sanitariatów i pomieszczenia technicznego z przy³¹czami wszystkich mediów. Zakoñczenie
tego etapu pozwoli na rozpoczêcie zajêæ wychowania fizycznego w nowej sali
ju¿ na pocz¹tku padziernika 2004 r.
Drugi etap budowy zostanie przeprowadzony w roku 2005 i bêdzie obejmowa³ rozbudowê zaplecza o kolejne
szatnie, natryski, pomieszczenia trenerskie, si³owniê i magazynki na sprzêt
sportowy. Budynek sali wraz z zapleczem zostanie po³¹czony ³¹cznikiem z
g³ównym budynkiem szko³y, co umo¿liwi wygodne przemieszczanie siê
uczniów na zajêcia do sali gimnastycznej w miesi¹cach zimowych bez potrzeby ubierania siê i zmiany obuwia.
W trakcie tego etapu powstanie te¿ kompleks boisk zewnêtrznych w sk³ad którego wejd¹:
1. Trzytorowa bie¿nia okólna z nawierzchni¹ tartanow¹ o d³ugoci toru
zewnêtrznego 222 m.
2. Bie¿nia do biegów krótkich, tartanowa, jako integralna czêæ bie¿ni
okólnej i jej przed³u¿enie.
3. Kompleks boisk o nawierzchni bitumicznej z widowni¹ i ogrodzeniem
wokó³ ca³ej p³yty (z wrysowanymi
centralnie trzema boiskami):
* boisko do siatkówki  9m x 18m,

boisko do tenisa  10.97m x 23.77m,
boisko do koszykówki  14m x 26m,
wymiary zewnêtrzne ca³ej p³yty 
25m x 35m.
4. Boisko trawiaste do pi³ki no¿nej o
wymiarach 34m x 56m (wewn¹trz
bie¿ni okólnej).
5. Rzutnia do pchniêcia kul¹ (tartanowo  piaskowa).
6. Skocznia do skoku w dal (tartanowo piaskowa) o parametrach:
* d³ugoæ rozbiegu  40 m,
* wymiary zeskoku  4m x 7m.
7. Boisko do siatkówki o wymiarach
9m x 18m (nawierzchnia tartanowa).
Wymiary areny g³ównej sali gimnastycznej  19m x 36m. poprawi¹ w sposób
zdecydowany jakoæ prowadzonych
zajêæ, a oddana w drugim etapie budowy si³ownia zapewni pomieszczenie dla
dodatkowej grupy æwicz¹cych.
Zachêcamy wiêc wszystkich, absolwentów szkó³ podstawowych i gimnazjów do sk³adania swoich kandydatur podczas tegorocznego naboru do
Zespo³u Szkó³  zarówno do gimnazjum dwujêzycznego jak i do liceum
ogólnokszta³c¹cego, maj¹c nadziejê
na to, ¿e oddana do u¿ytku sala gimnastyczna bêdzie jednym z elementów wp³ywaj¹cych na wybór naszej
oferty edukacyjnej.

Szkolny Kabareton - Walentynki 2003
Poczta walentynkowa
luty 2003

*
*

Dyplom DSD II, uroczystoæ wrêczenia
certyfikatów - kwiecieñ 2003
Wybory do Rady Samorz¹du
Uczniowskiego
padziernik 2002

ZNANI SPORTOWCY
W SZKOLE

Spotkanie z Arturem Partyk¹ - kwiecieñ 2003

We wrzeniu 2002 roku w szkole powsta³a inicjatywa spotkañ ze znanymi sportowcami. Z
inicjatywy nauczycieli naszej szko³y odby³y sie
ju¿ spotkanie: z Ronaldem i Krzysztofem Mehlichami (wrzesieñ 2002)m Arturem Partyk¹
(kwiecieñ 2003; na zdjeciu obok) i Robertem
Korzeniowskim (padziernik 2003)

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

