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

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 1
w STRZELCACH OPOLSKICH

TECHNIKUM (4 lata)
zawody:
* technik mechanik

(od klasy III specjalizacja:
- obróbka skrawaniem z programowaniem obrabiarek sterowanych

numerycznie)
- spawalnictwo z mo¿liwo�ci¹ uzyskania uprawnieñ spawalniczych
*  technik elektryk

*  technik spedytor
*  technik organizacji us³ug gastronomicznych

*  technik handlowiec
*  technik ekonomista

LICEUM PROFILOWANE (3 lata)
profile:
*    us³ugowo-gospodarczy

* zarz¹dzanie informacj¹
* ekonomiczno-administracyjny

*   socjalny

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA (2 lub 3 lata)

Zajêcia praktyczne
na Warsztatach Szkolnych

w zawodach:

- �lusarz z dodatkow¹ ofert¹:
* spawalnictwo z mo¿liwo�ci¹

uzyskania uprawnieñ spawal-
niczych

-     operator obrabiarek skrawaj¹-
cych

* z dodatkow¹ ofert¹ obs³ugi ob-
rabiarek sterowanych nume-
rycznie

Zajêcia praktyczne w nierzemie�li-
czych i rzemie�lniczych zak³adach
pracy w zawodach kszta³conych w
szkole w klasach jedno-, dwu- lub

wielozawodowych m.in.:

* stolarz
* murarz
* sprzedawca
* malarz-tapeciarz
* kucharz ma³ej gastronomii
* mechanik pojazdów sam.
* elektryk
* piekarz

inne zawody

w roku szkolnym 2005/2006
oferuje kszta³cenie w nastêpuj¹cych typach szkó³:

TERMIN SK£ADANIA DOKUMENTÓW:
16.05.2005 - 17.06.2005r.

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

- 2 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

przedmiotowych i konkursów
- za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych

do kszta³cenia w okre�lonym zawodzie
- za�wiadczenie o przyjêciu do zak³adu pracy na zajêcia prak-

tyczne po wcze�niejszym uzgodnieniu ze szko³¹ nazwy zawodu i
zak³adu pracy

- karta zdrowia ucznia

NAUKA W ZESPOLE SZKÓ£ ZAWODOWYCH nr 1
TO DOBRY WYBÓR!

TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE (3 lata)
na podbudowie programowej zasadniczej

szko³y zawodowej

DZIEÑ DRZWI OTWARTYCH
7 kwietnia 2005r. w godz. 11.00 - 15.00

ZAPRASZAMY!!!

22 pa�dziernika 2004 Liceum
Profilowane Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
otrzyma³o certyfikat nr 768/2/2004
potwierdzaj¹cy przyznanie tytu³u
�Szko³a z klas¹�. Certyfikat ten po-
�wiadcza, ¿e Nasza Szko³a dobrze
uczy ka¿dego ucznia, ocenia sprawie-
dliwie, uczy my�leæ i rozumieæ �wiat,
rozwija spo³ecznie, uczy wra¿liwo-
�ci, pomaga uwierzyæ w siebie, two-
rzy dobry klimat i przygotowuje do
przysz³o�ci.

W ramach powy¿szych zasad
zrealizowali�my nastêpuj¹ce zadania:
�Dobrze wyja�niamy, ciekawie uczy-
my�, �Jak lepiej informowaæ o oce-
nianiu?�, �Co s³ychaæ na �wiecie?�,
�Nasza ma³a i wielka ojczyzna�,
�Szko³a bez na³ogów�, �Wiêcej kul-
tury�.

Przed przyst¹pieniem do wyko-
nywania zadañ przeprowadzono w
szkole ankietê �Jaka jest nasza szko-
³a?�, w której spo³eczno�æ szkolna
wystawi³a ogóln¹ ocenê dobry.

Pierwsze zadanie �Szko³a bez na-
³ogów�  zaowocowa³o debat¹ w Strze-
leckim Domu Kultury i podpisaniem
deklaracji antyna³ogowej. Przeprowa-

dzono te¿ szereg imprez towarzy-
sz¹cych, w tym konkurs plastycz-
ny i pogadanki z zaproszonymi go-
�æmi (policjant, pedagog, po³o¿na).

W ramach zadania �Co s³ychaæ
na �wiecie?� uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli dyskutowali na ak-
tualne tematy zwi¹zane z  Polsk¹ i
�wiatem wspó³czesnym oraz reda-
gowali gazetkê �cienn¹, na której
umieszczali aktualne informacje z
ró¿nych dziedzin polityki i gospo-
darki.

Kolejne trzecie zadanie �Dobrze
wyja�niamy, ciekawie uczymy�
przynios³o efekt w postaci upo-
wszechnienia w�ród uczniów i na-
uczycieli ciekawych i atrakcyjnych
metod nauczania

Czwarte zadanie �Jak lepiej in-
formowaæ o ocenianiu?� przyczyni-
³o siê do poprawienia w�ród uczniów
jak i rodziców stopnia znajomo�ci
zasad i kryteriów oceniania.

�Wiêcej kultury� � to bardzo
wa¿ne has³o przewodzi³o m³odzie-
¿y Naszej Szko³y podczas udzia³u
w lekcjach muzealnych, projekcjach
filmowych, audycjach muzycznych
i przedstawieniach teatralnych.

Wst¹pienie Polski do Unii Euro-
pejskiej uczcili�my Festiwalem Kul-
tury Europejskiej, gdzie uczniowie za-
prezentowali pe³ne humoru programy
artystyczne przedstawiaj¹ce kulturê
ró¿nych krajów Europy oraz wady i
zalety Polaków.

W ramach zadania �Nasza ma³a i
wielka ojczyzna�. m³odzie¿ wziê³a
udzia³ w wycieczkach dydaktycznych
m.in. �szlakiem �l¹sko-wielkopol-
skim� � Kórnik, Gniezno, Poznañ,
Legnica, O�wiêcim oraz zrealizowa³a
projekt � Kapliczki i krzy¿e przy-
dro¿ne Powiatu Strzeleckiego� w
trzech wersjach jêzykowych.

Oczywi�cie nie spoczywamy na
laurach, poniewa¿ zg³osili�my tech-
nika naszej szko³y do kolejnej trzeciej
edycji wspomnianej akcji. W ten spo-
sób kontynuujemy pracê ca³ej spo-
³eczno�ci szkolnej, a wiec uczniów, ro-
dziców i nauczycieli, w d¹¿eniu do
podniesienia jako�ci, nowoczesno�ci
i otwarto�ci  procesu edukacji w Na-
szej Szkole.

Wiêcej informacji mo¿na
uzyskaæ pod adresem internetowym

www.gazeta.pl/klasa.

Etap miêdzynarodowy:

* Konkurs uczniowski �Niemcy i ich s¹siedzi na wschodzie�

Etap centralny:

* Konkurs �Europa w szkole�
* Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
* Olimpiada Wiedzy o UE - M³odzie¿ w UE
* Moja szko³a w Unii Europejskiej
* Turniej Budowlany w zawodzie stolarz
* Turniej Budowlany w zawodzie malarz
* Turniej �Najlepszy uczeñ w zawodzie kucharz�
* Technik 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003
* Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
* Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
* Turniej Wiedzy i Umiejêtno�ci Handlowo-Menad¿erskich
* Konkurs �Prawa Cz³owieka i ja�
* Olimpiada Wiedzy o Polsce i �wiecie Wspó³czesnym
* Turniej M³odych Mistrzów Techniki
* Ogólnopolski Konkurs Plastyczny �Têcza�

Etap miêdzywojewódzki:

* Konkurs Matematyczny �Euklides�
* Konkurs �Dzieje orê¿a polskiego�

Etap wojewódzki:

* Olimpiada Wiedzy o Prawach Cz³owieka
* Regionalny Turniej Historyczny �Wiedza o �l¹sku Opolskim�
* Olimpiada Historyczna
* Szkolna Liga Historyczna
* Konkurs �Parlamentaryzm w Polsce�
* Konkurs Matematyczny dla uczniów zasadniczych szkó³ zawo-

dowych województwa opolskiego
* Ma³a Olimpiada Matematyczna
* Olimpiada Fizyczna
* Ogólnopolski M³odzie¿owy Turniej Motoryzacyjny
* Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego
* Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
* Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
* Konkurs �Opolszczyzna -wczoraj, dzisiaj, jutro�
* Konkurs �Rola, zadania i dzia³alno�æ NBP�
* Ogólnopolski Turniej Marynistyczny
* Zawody sportowo-obronne �Sprawni jak ¿o³nierze�
* Konkurs historyczny �Losy ¿o³nierza i dzieje Orê¿a Polskiego

1905-1992�
* Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna �Euroelektro�

Zajêcia pozalekcyjne:

SKS:
dziewczêta pi³ka koszykowa

dziewczêta pi³ka siatkowa
ch³opcy pi³ka siatkowa

tenis sto³owy

Szkolny Klub Europejski

Kó³ko ekologiczne

Kó³ko matematyczne

Kó³ko chemiczne

Kó³ko muzyczne

Szkolny Klub
Krajoznawczo-Turystyczny

Zajêcia pozaszkolne

Wieloletnia wymiana m³odzie¿y
z Gimnazjum w Eislingen w Niem-
czech

Udzia³ w akcji �Biblia w ka¿dej
szkole�

Spotkania z podopiecznymi
O�rodka dla Bezdomnych �Barka�,
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie, Zespole Szkó³ przy Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Zawadzkiem

Udzia³ w akcjach ekologicznych
�Sprz¹tanie �wiata�, �Z³otówka na
wodê�

Wycieczki do zak³adów pracy
elektrowni, banków, restauracji, ho-
teli, warsztatów samochodowych i in-
nych

Wyjazdy do kina i teatrów
Udzia³ w comiesiêcznych audy-

cjach muzycznych organizowanych
przez Filharmoniê Opolsk¹

Spotkania z przedstawicielami
Policji, Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, SANEPiD, Powiatowego
Urzêdu Pracy

Realizacja prozdrowotnych pro-
gramów profilaktycznych

Udzia³ w akcji Honorowego
Krwiodawstwa �M³oda krew ratuje
¿ycie�

Zajêcia pozaszkolne
i pozalekcyjne

Liceum profilowane � �Szko³a z klas¹�

Udzia³ uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich w konkursach

i olimpiadach przedmiotowych


