
P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

W roku szkolnym 2006/2007 kszta³cimy w nastêpuj¹cych kierunkach:

W systemie d z i e n n y m:
1. LICEUM PROFILOWANE (3 LATA)
· us³ugowo-gospodarcze

· socjalne
2. TECHNIKUM (4 LATA)
· technik mechanik

· technik ekonomista
· technik informatyk

3. ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA (3 oddzia³y)
· 2-letnia w zawodzie sprzedawca

· 2- lub 3-letnia wielozawodowa
(w zale¿no�ci od wybranego zawodu)

W systemie  w i e c z o r o w y m:
TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE (3 LATA)
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej specjalno�ci:
· technik handlowiec
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CHCESZ SIÊ UCZYÆ?
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WYBÓR JEST PROSTY!

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH w ZAWADZKIEM

Termin sk³adania dokumentów:
15-05-2006 � 16-06-2006

* podanie o przyjêcie do szko³y - wzór w sekretariacie szko³y lub na stronie
internetowej

* 3 zdjêcia (podpisane na odwrocie)
* �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum
* za�wiadczenie o uzyskanej liczbie punktów z egzaminu koñcowego
* za�wiadczenie o uzyskaniu tytu³u laureata i finalisty olimpiad przedmioto-

wych i konkursów
* za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³-

cenia w okre�lonym zawodzie
* za�wiadczenie o przyjêciu do zak³adu pracy na zajêcia praktyczne po wcze-

�niejszym uzgodnieniu ze szko³¹ nazwy zawodu i zak³adu pracy (formu-
larz dostêpny w sekretariacie oraz na stronie internetowej)

* karta zdrowia ucznia

O przyjêciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szko³y ponad-
gimnazjalnej decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja Rekrutacyjna
uwzglêdnia:
1. OCENY

(j. polski �max.21 pkt. a pozosta³e: matematyka, jêzyk obcy, historia�
max.18 pkt. )

2. OSI¥GNIÊCIA I WYRÓ¯NIENIA
wed³ug kryteriów:

* Udzia³ w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kura
tora O�wiaty � max. 5 pkt.

* Osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne (miejsca od 1 � 3 na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim oraz 1 � 6 na szczeblu ponadwojewódz-
kim) � max. 3 pkt.

3. OCENA Z ZACHOWANIA
� wzorowa � 1 pkt

4. STA£Y WOLONTARIAT � 2 pkt.
5. UKOÑCZENIE GIMNAZJUM

z wyró¿nieniem � 6 pkt.
6. UDZIA£ W ZAJÊCIACH

kulturalno�artystycznych � 1 pkt

Jak zostaæ przyjêtym?

Wszystkich Gimnazjalistów zapraszamy na Dni Otwarte, które

odbêd¹ siê 23 marca

w godzinach 9 00- 14 00.

Bêdziecie mogli zwiedziæ szko³ê, obejrzeæ pracownie, poznaæ

nauczycieli, oswoiæ siê z atmosfer¹ naszej szko³y, dowiedzieæ siê,

z jakich podrêczników bêdziecie korzystaæ w trakcie nauki.

Przyjd�cie i sami sprawd�cie, czy chcieliby�cie do³¹czyæ do grona

uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem.

Czekamy na Was!

Dyrekcja, nauczyciele

i uczniowie ZSZ w Zawadzkiem

Adres szko³y:

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH W ZAWADZKIEM
ul. Opolska 2 47-120 Zawadzkie

tel/fax  (077) 461 65 41

e-mail: zsz_zawadzkie@ wodip.opole.pl
www:http://zsz_zawadzkie.wodip.opole.pl

Poznaj szko³ê

W samym roku szkolnym
2005/2006 zdobyli�my

w konkursachwojewódzkich:

* I miejsce pi³ka no¿na dziew-
cz¹t na trawie

* III m. w halowej pi³ce no¿nej
dziewcz¹t

* III m. dru¿ynowe dziewcz¹t
(LA �lekkoatletyka)

* I m. sztafeta 4x100m dziew-
cz¹t

* II m. D. Zagórowicz  trójskok
* I m. LA indywidualne J. Padus,

trójskok (2004-05)

Nasze osi¹gniêcia

W tym roku obchodzimy okr¹g³¹
rocznicê 60-lecia powstania. Mury
naszej placówki opu�ci³o wielu tech-
ników, hutników, mechaników a tak-
¿e �lusarzy, stolarzy, piekarzy, elek-
tryków, sprzedawczyñ. Losy rozrzu-
ci³y ich po �wiecie, a teraz oczekuje-
my, i¿ spotkamy siê w pa�dzierniku
podczas tej szczególnej uroczysto�ci.

ZESPÓ£ SZKÓ£
ZAWODOWYCH

- SZKO£A
Z TRADYCJAMI

Nasza dzisiejsza kadra nauczy-
cielska jest wysoko wykwalifikowa-
na i stara siê nawi¹zywaæ do  dobrych
tradycji i wysokiego poziomu kszta³-
cenia, z jakiego s³ynêli�my dot¹d.
Chcemy, aby absolwenci naszej szko-
³y godnie j¹ reprezentowali zdobyt¹
tu wiedz¹ i umiejêtno�ciami, które �
 wsparte zajêciami praktycznymi,
praktykami zawodowymi oraz kur-
sami � u³atwi¹ start na rynku pracy
czy te¿ otworz¹ �cie¿kê na studia

Uczniowie ZSZ w Zawadziem
bior¹ corocznie udzia³ w licznych ak-
cjach i konkursach. Ka¿dy rok szkol-
ny rozpoczynamy od udzia³u w eko-
logicznej akcji �Sprz¹tanie �wiata�.
Corocznie ju¿ bierzemy udzia³ w kon-
kursie �Potyczki z jêzykiem pol-
skim�. Mo¿emy siê poszczyciæ licz-
nymi sukcesami sportowymi, a
zwieñczeniem tych wysi³ków s¹ licz-
ne medale i puchary zdobyte dla szko-
³y.

W roku szkolnym 2005/2006 or-
ganizowali�my kiermasze �wi¹teczne,
na których mo¿na by³o za symbolicz-
ne kwoty zakupiæ kartki, ozdoby i
stroiki wykonane w³asnorêcznie.
Szkolne Ko³o Przyjació³ Jêzyków
Obcych podsumowa³o swoj¹ roczn¹
dzia³alno�æ konkursem wiedzy o kra-
jach anglo- i niemieckojêzycznych.
Tu¿ przed �wiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia odwiedzili�my podopiecznych
z DPS-u w Zawadzkiem zanosz¹c im
paczki ze s³odyczami przygotowany-
mi przez nasz¹ m³odzie¿.

21 marca odby³y siê w ZSZ w
Zawadzkiem Dni Jêzyków Obcych,
które maj¹ przybli¿yæ m³odzie¿y ró¿-
norodno�æ obyczajów i tradycji
pañstw Unii Europejskiej,  a tak¿e
Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Uczniowie naszej szko³y wy-
je¿d¿aj¹ czêsto do teatrów w Opolu,
Katowicach i Gliwicach zapoznaj¹c
siê z ró¿nymi formami ich dzia³alno-
�ci. Podziwiali�my ju¿ musicale, ope-
retki a tak¿e spektakle teatralne.
Uczestniczyli�my równie¿ w przed-
stawieniu PSE Narodowego Teatru
Edukacji im A. Mickiewicz we Wro-
c³awiu, dziêki któremu uczniowie zro-
zumieli, ¿e �wiat jest pe³en ludzi sa-
motnych, potrzebuj¹cych naszej po-
mocy lub zwyk³ego zainteresowania.

dok. na str. 5


