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Przyjazna Szko³a z Tradycj¹
Liceum Ogólnolszta³c¹ce im. Mieszka I w Zawadzkiem

W ostatnim roku szkolnym nasze Liceum uzyska³o tytu³ �Szko³y z Tradycj¹�
nadawany przez Fundacjê �Szansa�. Innym znacz¹cym sukcesem jest realizowany
grant �Przyjazna Szko³a� i wolontariat klub-net ACTIVA.

W szkole uczy siê 240 uczniów w 9 klasach w tym 137 dziewcz¹t i 103
ch³opców. Liceum posiada ju¿ 2853 absolwentów. Obecnie zatrudnionych jest 19
nauczycieli.

Liceum w Zawadzkiem Przyjazn¹ Szko³¹

Liceum Ogólnokszta³c¹ce jako jedyna szko³a w powiecie strzeleckim uczestni-
czy w ogólnopolskim projekcie �Przyjazna Szko³a�. Dzia³ania s¹ wspó³finansowa-
ne ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Szko³om realizuj¹cym projekt zosta³a udostêpniona platforma elektroniczna, a na
niej kursy e-learningowe dla uczniów i nauczycieli. Jest to szczególnie wa¿ne w
przypadku pe³nej informacji i dla przep³ywu danych pomiêdzy wszystkimi szko³a-
mi w Polsce jakie przyst¹pi³y to realizacji zadañ. Nasi uczniowie w ramach projek-
tu zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przygotowujemy
film edukacyjny i podkasty. Bêdziemy popularyzowaæ wiedzê o udzielaniu pierw-
szej pomocy w �rodowisku lokalnym. Powsta³a mapa aktywno�ci lokalnej obejmu-
j¹ca nasz powiat. Chcemy przygotowaæ bazê danych u³atwiaj¹c¹ kontakt z instytu-
cjami, stowarzyszeniami jak i innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na naszym tere-
nie. Pozyskane materia³y tj. ksi¹¿ki i sprzêt przekazany szkole przez organizato-
rów ca³ej akcji znacznie u³atwi pracê grupie ponad 20. osób. Za³o¿eniem g³ównym
jest prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych prawie do koñca roku szkol-
nego w oparciu o platformê e-learningow¹ i multimedialne dzia³ania uczniów two-
rz¹cych filmy i strony internetowe dokumentuj¹ce pracê.

Geograficzne i geologiczne sukcesy

Od kilku lat uczniowie naszej szko³y bior¹ udzia³ w konkursie geologicznym
przeprowadzanym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Górno�l¹ski w
Sosnowcu. Konkurs ten organizowany jest z okazji Dni Ziemi. Pocz¹wszy od roku
2003, kiedy to po raz pierwszy nasi uczniowie wziêli udzia³ w tym konkursie,
zawsze mamy przynajmniej jednego reprezentanta naszej szko³y w zawodach fina-
³owych w Sosnowcu. Jeste�my tam zawsze mile przyjmowani jako jedyna szko³a z
Opolszczyzny. Swoj¹ �geologiczn¹ przygodê� w finale prze¿y³y ju¿ Karolina Berg,
Katarzyna Kaczmarzyk, Maria Tomala, Joanna Hejna, Aneta Michon i Ewa Krê-
pa.

Nasi uczniowie startuj¹ te¿ w Olimpiadzie Geograficznej. Na przestrzeni kilku
ostatnich lat trzykrotnie uczniowie kwalifikowali siê do zawodów okrêgowych
(dwukrotnie Anna Riedel i w ostatniej olimpiadzie Ewa Krêpa). Aktualnie ju¿ przy-
gotowujemy siê do kolejnej edycji olimpiady.

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

o Liczby punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostat-
nim roku nauki w gimnazjum

(max - 100 punktów).
o Liczby punktów uzyskanych za oceny na �wiadectwie

( max - 75 punktów)
o j. polski: (21;18;14;10;4)
o za ka¿dy z przedmiotów: matematyka, j. obcy, historia

(18;16;12;8;2).
o Liczby punktów za inne osi¹gniêcia ucznia (max - 25 punktów)
o ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem 6 p
o udzia³ w konkursach 8 p
o osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne 6 p
o sta³y wolontariat 2 p
o dodatkowe osi¹gniêcia 3 p
O przyjêciu do danej klasy decyduje ilo�æ uzyskanych punktów, a¿ do wyczer-
pania limitu miejsc.
Klasy:
· Klasa matematyczno - informatyczna
o rozszerzony program (j. angielskiego, matematyki, informatyki).
· Klasa biologiczno - chemiczna
o rozszerzonym programem (j. niemieckiego, biologii, chemii).
· Klasa multimedialna
o rozszerzony program (j. angielskiego, informatyki, historii, geografii).
Wymagane dokumenty:
o podanie,
o �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum
o za�wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o orzeczenie lekarskie, karta zdrowia, karta szczepieñ,
o trzy zdjêcia (podpisane z dat¹ urodzenia i adresem zamieszkania).
Terminy
o sk³adania dokumentów:
o 14 kwietnia 2008 r. � 23 maja 2008 r.
o dostarczenie �wiadectw i za�wiadczeñ o wynikach egzaminu:
o 23 czerwca 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. godz.15.00
o og³oszenie listy kandydatów:
o do 1 lipca 2008 r. do godz. 12.00
o potwierdzenia przez kandydatów woli uczêszczania do szko³y:
o do 3 lipca 2008 r. do godz.12.00
o og³oszenie listy uczniów:
o do 4 lipca 2008 r. do godz. 16.00

Sukcesy licealistów

Ogólnie uczniowie brali udzia³ w 9 olimpiadach. W sumie 27 uczniów zakwalifiko-
wa³o siê do etapu wojewódzkiego. Najwy¿sze miejsca bo 4 zajêli Marcin Spik w
Ma³ej Olimpiadzie Matematycznej i Dagmara Czerner w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia. W roku szkolnym 2007/2008
liczymy na jeszcze wiêksze sukcesy.
Wiêkszym powodzeniem cieszy³y siê konkursy powiatowe, wojewódzkie i ogólno-
polskie, poniewa¿ uczniowie brali udzia³ a¿ w 22 imprezach. W sumie prawie 70
uczniów reprezentowa³o szko³ê w rywalizacji o laury. Dla przyk³adu:
Miêdzyszkolny Konkurs Fotograficzny �Przyroda w obiektywie� - Kamila
Wrona, 2 miejsce;
Kêdzierzyñsko - Krapkowicki Konkurs Matematyczny im. dr Tadeusza
Knysza - Piotr Kozio³, Dominik Kapkin, 2. miejsce;
Polsko � Ukraiñski Konkurs Fizyczny �LWI¥TKO 2007� - Marcin Spik
zdoby³ tytu³ �Taon�
Konkurs �Nasza szko³a promuje krwiodawstwo PCK� - Dawid Brze�ny,
Bartosz Piêkny, 1 miejsce
Konkurs BHP w rolnictwie - Daniel Jendrzejczak
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym - dru¿ynowo
pierwsze miejsce

Poszerzamy
zainteresowania

Uczniowie tworz¹ uczniowski
klub dzia³aj¹cy jako wolontariat AC-
TIVA pod PFDiM w ramach miêdzy-
narodowego projektu klub-net. Posia-
daj¹ w³asne pomieszczenie, kompu-
tery. Organizuj¹ wymiany miêdzy-
narodowe z czeskimi i niemieckimi
klubami. Zajêcia pozalekcyjne spra-
wiaj¹, ¿e szko³a nie tylko kszta³ci,
ale równie¿ wspiera wychowanie.
Samorz¹d Uczniowski organizuje
liczne zabawy taneczne, zbiórkê ma-
kulatury. Grupa ponad 40 uczniów
ukoñczy³a �Kurs pierwszej pomo-
cy� prowadzony przez ratowników
medycznych PCK.

Wa¿nym elementem ¿ycia szko-
³y jest Izba Tradycji Szko³y i Izba
Regionalna. Tu gromadzimy pami¹t-
ki z ¿ycia szko³y i regionu. W dowód
uznania nadano nam tytu³ �Szko³a z
Tradycj¹�. Dokumentujemy ¿ycie
szko³y równie¿ w formie elektronicz-
nej, tworz¹c archiwum multimedial-
ne (filmy DVD i galerie zdjêæ). Inicja-
tywy uczniów sprawiaj¹, ¿e szko³a
têtni ¿yciem do pó�nych godzin wie-
czornych.

Warto odwiedziæ strony internetowe:
http://www.activa.zawadzkie.com
http://lozawadzkie.wodip.opole.pl

klub-net Activa

Uczniowski klub Activa dzia³aj¹cy przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Mieszka
I w Zawadzkiem podpisa³ umowê o wspó³pracy z czeskim klubem Relaks z Ústí nad
Labem i klubem z Otmuchowa �Wszystko Gra�. Umowa zaowocuje projektem
miêdzynarodowym wspartym �rodkami finansowymi PFDiM.

Projekt miêdzynarodowy to czê�æ zadañ realizowanych w klubie przez kilku-
nastu uczniów. Tym bardziej nale¿y podkre�liæ fakt, ¿e to ju¿ trzecia umowa miê-
dzynarodowa od chwili powstania klubu w 2004 roku. Dzia³alno�æ klubu opiera siê
na wolontariacie. Organizujemy w szkole rozgrywki pi³ki siatkowej, wieczorki i
dyskoteki, przygotowujemy imprezy �rodowiskowe typu miko³ajki, spotkanie wi-
gilijne czy te¿ wieczory filmowe. Mamy w³asne pomieszczenie � klub w liceum,
gdzie co tydzieñ spotykamy siê po lekcjach. Udostêpniamy nasze pomieszczenie
wszystkim uczniom. Mo¿na tu odpocz¹æ jak i spotkaæ siê na przerwach.

Najlepsi w promocji zdrowego stylu ¿ycia

Ju¿ po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem brali
udzia³ w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a. W etapie szkolnym uczestniczy³o 30 osób. Do kolejnego zakwalifikowa³y siê 3
osoby: Monika Biwo, Agata Morys i £ukasz Zmora � uczniowie klasy 3c.

Uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ na temat historii i dzia³añ PCK, zasad
zdrowego ¿ywienia, higieny osobistej i otoczenia, ochrony �rodowiska naturalne-
go, profilaktyki uzale¿nieñ, zapobiegania HIV/ AIDS oraz innym chorobom wiru-
sowym oraz praktyczn¹ znajomo�ci¹ udzielania pierwszej pomocy. Laureaci etapu
szkolnego musieli równie¿ przygotowaæ pracê plastyczn¹ maj¹c¹ na celu zachêca-
nie do ¿ycia bez narkotyków lub promuj¹cej zdrowy styl ¿ycia i bezpieczne zacho-
wania.

Te prace zosta³y bardzo wysoko ocenione, a £ukasz Zmora uzyska³ najwiêksz¹
liczbê punktów za test pisemny, zdobywaj¹c w ten sposób I miejsce w etapie
rejonowym olimpiady w Opolu.

Do dyspozycji uczniów
oddajemy:

2 pracownie komputerowe,
bibliotekê,

czytelniê z dostêpem do Internetu,
szatniê z szafkami dla ka¿dego

ucznia,
salê gimnastyczn¹ i si³owniê,

zespó³ boisk, w tym do siatkówki
pla¿owej,

sprzêt nag³a�niaj¹cy,
aparaty i kamery cyfrowe,

Izbê Regionaln¹,
Izbê Tradycji Szko³y

radiowêze³ uczniowski

Sport w szkole

Szko³a posiada pe³ny kompleks boisk do pi³ki rêcznej, siatkówki (równie¿ pla¿owej)
bie¿niê, salê gimnastyczn¹ i nowoczesn¹ si³owniê. Od lat jeste�my w pierwszej
trójce szkól o najlepszych wynikach sportowych w województwie. W ubieg³ym roku
szkolnym najlepsze wyniki uzyskali:
tenis sto³owy: D. Smela, A. Kopyto, A. Pietrek, M. S³awuta
pi³ka rêczna: T. Kubik, K. Kubik, D. Matusek, M. Wêglarz, D. Grzybek, P.
Paszkiewicz, J. Wróbel, D. Budnik, P. Grabarczyk, W. Radomski, M. Skwara, P.
Momot
pi³ka siatkowa: A. Gnus, A. Plank, K. Pietrek, A. Pietrek, A. Karkos, A. Main-
chardt, M. Swoboda, S. Janoszka
szachy: Rafa³ Potempa, Iwona Bogucka

W szkole dzia³aj¹
organizacje i ko³a:

Samorz¹d Uczniowski
Klub Mi³o�ników Kina

Ko³o Teatralne
Szkolne Ko³o PTTK

Ko³o Historyczne
Centrum Multimedialne

Multimedialne kszta³cenie
jêzyka angielskiego
Ko³o ekologiczne

Ko³o psychologiczne
�Wiedza o sobie�

Ko³o matematyczne
Szkolne ko³o PCK

KLUB ACTIVA
Sklepik szkolny

Radiowêze³
SKS


