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ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH
W ZAWADZKIEM

Nasze osi¹gniêcia
¯ycie szko³y to nie tylko nauka i
obecnoæ na lekcjach. To tak¿e ró¿nego rodzaju imprezy, konkursy, zawody, olimpiady ,w których oczywicie bierzemy czynny udzia³. Sukcesami mo¿emy pochwaliæ siê nie
tylko w

dyscyplinach sportowych,

w których ka¿dego roku odnosimy
sukcesy na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim, ale równie¿ w innego
rodzaju wspó³zawodnictwie. Najlepszym tego przyk³adem by³ pierwszy
powiatowy konkurs ortograficzny
zorganizowany w ubieg³ym roku
szkolnym. Uczeñ naszej szko³y pokona³ pozosta³ych uczestników i
zosta³ mistrzem ortografii w Powie-

O szkole

cie Strzeleckim.
W ubieg³ym roku szkolnym , 18

Zespó³ Szkó³ Zawodowych, to szko³a z wieloletnimi tradycjami. Istnieje
ju¿ 59 lat. Posiadamy wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹. Chcemy,
aby absolwent naszej szko³y potrafi³ w pe³ni wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê i
umiejêtnoci, na zajêciach lekcyjnych, kó³kach zainteresowañ, zajêciach prak-

padziernika w ZSZ w Zawadzkiem
odby³ siê fina³ powiatowego konkursu  Moja wizja Polski w Unii Europejskiej gdzie tak¿e zajêlimy wy-

ca³ego powiatu. W kategorii indywidualnej zajêlimy pierwsze miejsce.

ZSZ w Zawadzkiem jest szko³¹ z

Wymiana
W 2002 roku nawi¹zalimy
wspó³pracê z Hubertus- Schwartz-

tycznych i praktykach zawodowych.

dobrze wyposa¿on¹ baz¹ dydaktyczn¹. Posiadamy, odpowiednio do
potrzeb nauki przedmiotów, urz¹dzone pracownie i sale lekcyjne
Nasza zaplecze sportowe mieci

Chêtni do poszerzania wiedzy mog¹ uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyj-

siê w oddzielnym budynku.

nych, kó³ku informatycznym, sportowym, matematycznym, dziennikarskim i

Posia-

damy ma³¹ i du¿¹ salê gimnastyczn¹.

jêzykowym.

Mamy tak¿e pe³nowymiarowe boiska
sportowe, do pi³ki no¿nej, rêcznej, ko-

Co roku organizowane s¹ wycieczki jedno i kilkudniowe, dziêki nim tak¿e
mamy

Baza dydaktyczna

szykówki i siatkówki. Ma³o jest szkó³

mo¿liwoæ pog³êbienia swojej wiedzy a jednoczenie odpocz¹æ o co-

w województwie posiadaj¹cych takie

dziennoci. Jedzimy przewa¿nie w nasze polskie góry. Trzeba przyznaæ, ¿e

warunki do prowadzenia zajêæ wycho-

atmosfera w naszej szkole jest bardzo fajna. Mo¿e dlatego absolwenci gimna-

wania fizycznego, zawodów sporto-

zjum chc¹ do nas przychodziæ, bo przecie¿ szko³a to nie tylko nauka- to nasz

wych, czy do rekreacji.

drugi dom !

Bardzo nowoczesna pracownia

Rekrutacja

komputerowa umo¿liwi³a

O przyjêciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szko³y ponadgimnazjalnej decyduje liczba

dziedzinie informatycznej oraz otwar-

uzyskanych punktów. Komisja Rekrutacyjna

cie nowego niezwykle ciekawego

uwzglêdnia oceny z:
Oceny ( j. polski - max 21 pkt, a pozosta³e: matematyka, jêzyk obcy, historia
- max 18 pkt)

Udzia³ w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora
Owiaty -max 5pkt
Osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne miejsca od 1-3 na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz 1-6 na szczeblu ponadwojewódzkim - max.3pkt
Ocenê z zachowania - wzorowa - 1pkt.

kursie  Integracji po l¹sku, gdzie
zawsze bylimy w czo³ówce szkó³ z
naszego powiatu.
W tym roku szkolnym uczeñ naszej szko³y zdoby³ drugie miejsce w
województwie w konkursie  BHP

Sta³y wolontariat 2 pkt

w Rolnictwie, a nasze dziewczyny

Ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem 6 pkt
Udzia³ w zajêciach

profilu liceum- zarz¹dzanie informacj¹
sokie, premiowane nagrodami miejsca .Co roku bierzemy udzia³ w kon-

Osi¹gniêcia i wyró¿nienia wed³ug kryteriów :

wywalczy³y trzecie miejsce w woje-

kulturalno artystycznych 1 pkt

wództwie

Typy szkó³
(nabór na rok szkolny 2005/2006)

M³odzie¿y niemieckiej przez kilka
dni pobytu w Polsce towarzyszyli
nasi uczniowie, którzy wykazali siê
dobrymi wynikami w nauce jêzyka
niemieckiego

uczniów i nauczycieli z niej korzystaj¹cych. Oprócz niej posiadamy tak¿e drug¹- bibliotekê techniczn¹ nabyt¹
niedawno dziêki staraniom naszej dyrekcji. Jej zbiory udostêpnione s¹ nie
tylko dla uczniów naszej szko³y. Mog¹
z nich korzystaæ tak¿e inni zainteresowani

cieli by³a mi³a, aby w szkole nie by³o
nudno. Organizuje ró¿ne ciekawe ple-

4 lata

biscyty, np.. Najsympatyczniejszy

Technik ekonomista

belfer

Technik mechanik

sa

2 lub 3 lata

3 lata

Szko³y w systemie wieczorowym:
Uzupe³niaj¹ce

zawód technik mechanik
Szko³a Policealna
- dla absolwentów liceów profilowanych, ogólnokszta³c¹cych, techników,
liceów uzupe³niaj¹cych i techników uzupe³niaj¹cych

roku,

Nauczyciel

itp., odbywaj¹ siê te¿

ko-

konkur-

sy miss i mistera szko³y, najwiêksze-

2 lata

szko³a wielozawodowa

zawód technik ekonomista

uczniów z Niemiec naszej szkole.

wyposa¿on¹

atmosfera wród uczniów i nauczy-

profil zarz¹dzanie informacj¹

Technikum

wiatem Soest. W ramach tej wspó³pracy zorganizowalimy wizytê

Mamy doskonale

bibliotekê, która spe³nia oczekiwania

Samorz¹d Szkolny

profil us³ugowo gospodarczy

zawód sprzedawca

zacji partnerstwa podpisanego przez
Powiat Strzelcki z niemieckim po-

Samorz¹d Szkolny dba o to, ¿eby

profil socjalny

Zasadnicza Szko³a Zawodowa

no¿nej dziew-

Berufskolleg z Soest w ramach reali-

Ciekawostki
z ¿ycia szko³y

3 lata

Technikum Zawodowe

w pi³ce

cz¹t.

Szko³y ucz¹ce w systemie dziennym:
Liceum Profilowane

nam roz-

wijaæ zainteresowania uczniów w

go d¿entelmena, okolicznociowe
dyskoteki- np. walentynkowa czy
andrzejkowa.
Konkursy na szczeblu powiatowym W tym roku szkolnym w naszej szkole odby³ siê konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury
w Powiecie Strzeleckim Wiedzy o
Unii Europejskiej. We wspania³ym
widowisku uczestniczy³y dru¿yny z

Kontakt z nami

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem ul. Opolska 2
tel. /fax. : 077 / 4616 541 lub 4616288 (ksiêgowoæ)
zsz_zawadzkie.wodip.opole.pl (bez www)
e-mail: zsz_zawadzkie@wodip.opole.pl
lub

zszzawa@ interia.pl

