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W szkole działają        
organizacje i koła:
• Samorząd 

Uczniowski 
• Klub Miłośników Kina
• Koło Teatralne
• Szkolne Koło PTTK 
• Koło Historyczne 
• Centrum 

Multimedialne
• Koło Ekologiczne 
• Koło Psychologiczne 

„Wiedza o sobie” 
• Koło Matematyczne
• Szkolne Koło PCK
• SKS 
• AKLUB ACTIVA
• Sklepik szkolny 
• Radiowęzeł 

Do dyspozycji uczniów 
oddajemy: 
• 2 pracownie          

komputerowe,
• bibliotekę,
• czytelnię z dostępem 

do Internetu,
• szatnię z szafkami dla 

każdego ucznia,
• salę gimnastyczną        

i siłownię,
• zespół boisk, w tym 

do siatkówki plażowej,
• sprzęt nagłaśniający,
• aparaty i kamery   

cyfrowe,
• Izbę Regionalną,
• Izbę Tradycji Szkoły
• radiowęzeł uczniowski
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∂Przyjazna Szkoła z Tradycją

W ostatnim roku szkolnym nasze Liceum uzyskało 
tytuł “Szkoły z Tradycją” nadawany przez Fundację 
“Szansa”. Innym znaczącym sukcesem jest 
realizowany grant “Przyjazna Szkoła” i wolontariat 
klub-net ACTIVA.
W szkole uczy się 240 uczniów w 9 klasach w tym 
137 dziewcząt i 103 chłopców. Liceum posiada już 
2853 absolwentów. Obecnie zatrudnionych jest 19 
nauczycieli. 

LICEUM †   ZAWADZKIE ¢

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIESZKA I

Poszerzamy zainteresowania
Szkoła jako jednyna w powiecie uczestniczy w projekcie 
“Przyjazna Szkoła”. Uczniowie tworzą uczniowski klub 
działający jako wolontariat  ACTIVA  pod PFDiM w ramach 
międzynarodowego projektu  klub-net. Posiadają własne 
pomieszczenie, komputery. Organizują wymiany 
międzynarodowe z czeskimi  i  niemieckimi klubami. Zajęcia 
pozalekcyjne sprawiają, że szkoła nie tylko kształci, ale 
również wspiera wychowanie. Samorząd Uczniowski 
organizuje liczne zabawy taneczne, zbiórkę makulatury. Grupa 
ponad 40 uczniów ukończyła “Kurs pierwszej pomocy” 
prowadzony przez ratowników medycznych  PCK. 
Ważnym elementem życia szkoły jest Izba Tradycji Szkoły            
i Izba  Regionalna. Tu gromadzimy pamiątki z życia szkoły       
i regionu. W dowód uznania nadano nam tytuł “Szkoła z 
Tradycją”. Dokumentujemy życie szkoły również w formie 
elektronicznej, tworząc archiwum multimedialne (filmy DVD i 
galerie zdjęć). Inicjatywy uczniów sprawiają, że szkoła tętni 
życiem do późnych godzin wieczornych. 
Warto odwiedzić strony internetowe:
http://www.activa.zawadzkie.com
http://lozawadzkie.wodip.opole.pl 

Izba Regionalna

Siłownia
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Do Liceum Ogólnokształcącego                
im. Mieszka I  w Zawadzkiem 

przyjmowani są absolwenci gimnazjum  
na podstawie:

Liczby punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki w gimnazjum (max - 100 punktów).

Liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie 
(max - 75 punktów)

j. polski:     (21;18;14;10;4)
za każdy z przedmiotów: matematyka, j. obcy,  
historia     (18;16;12;8;2).
Liczby punktów za inne osiągnięcia ucznia 
   (max - 25 punktów)
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  6 p.
udział w konkursach    8 p.
osiągnięcia sportowe lub artystyczne  6 p.
stały wolontariat    2 p.
dodatkowe osiągnięcia   3 p.

O przyjęciu do danej klasy decyduje ilość uzyskanych 
punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Klasy:
Klasa matematyczno – informatyczna

z rozszerzonym programem  -  j. angielskiego, 
matematyki, informatyki

Klasa biologiczno - chemiczna
z rozszerzonym programem  - j. niemieckiego, biologii, 

chemii
Klasa multimedialna

z rozszerzonym programem  - j. angielskiego, 
informatyki, historii, geografii

Wymagane dokumenty:
• podanie,
• świadectwo ukończenia  gimnazjum
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• orzeczenie lekarskie, karta zdrowia, karta szczepień,
• trzy zdjęcia (podpisane z datą urodzenia i adresem 

zamieszkania).
Terminy

• składania dokumentów:
o 14 kwietnia – 23 maja 2008 r.

• dostarczenie świadectw i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu:

o 23 czerwca – 27 czerwca 2008 r. 
godz.15.00

• ogłoszenie listy kandydatów:
o Do 1 lipca 2008 r. godz.12.00

• potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do 
szkoły:

o Do 3 lipca 2008 r. godz.12.00
• ogłoszenie listy uczniów:

o Do 4 lipca 2008 r. godz.16.00
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Wyniki matury

Egzamin 
pisemny

LO 
Zawadzkie

Woj.
 LO

Kraj.
 LO

2007 97,6% 96,8% 96,0%

Sport w szkole

Szkoła posiada pełny kompleks boisk do piłki 
ręcznej, siatkówki (również plażowej) bieżnię,  
salę gimnastyczną i nowoczesną siłownię.    
Od  lat jesteśmy w pierwszej trójce szkól                        
o najlepszych wynikach sportowych                       
w województwie.  W ubiegłym roku          
szkolnym najlepsze wyniki uzyskali: 
tenis stołowy:  D. Smela, A. Kopyto,                
A. Pietrek, M. Sławuta 
piłka ręczna: T. Kubik, K. Kubik, D. 
Matusek, M. Węglarz, D. Grzybek, P. 
Paszkiewicz, J. Wróbel,  D. Budnik, P. 
Grabarczyk, W. Radomski, M. Skwara, P. Momot
piłka siatkowa: A. Gnus, A. Plank, K. Pietrek,             
A. Pietrek, A. Karkos, A. Mainchardt, M. Swoboda,      
S.  Janoszka
szachy: Rafał Potempa, Iwona Bogucka 

Sukcesy licealistów
Ogólnie uczniowie brali udział w 9 olimpiadach. W sumie 27 uczniów  
zakwalifikowało się do  etapu wojewódzkiego. Najwyższe miejsca bo 
4 zajęli Marcin Spik w Małej Olimpiadzie Matematycznej                  
i Dagmara Czerner w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. W roku szkolnym 2007/2008 liczymy na 
jeszcze większe sukcesy. 
Większym powodzeniem cieszyły się konkursy powiatowe, 
wojewódzkie i  ogólnopolskie, ponieważ uczniowie brali udział aż       
w 22 imprezach. W sumie prawie 70 uczniów reprezentowało szkołę                   
w rywalizacji o laury. Dla przykładu:
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Przyroda w obiektywie" 
- Kamila Wrona, 2 miejsce;
Kędzierzyńsko -  Krapkowicki  Konkurs Matematyczny             
im. dr Tadeusza Knysza - Piotr Kozioł, Dominik Kapkin, 2. miejsce;
Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO 2007” - 
Marcin Spik zdobył tytuł “Taon”
Konkurs  „Nasza szkoła promuje krwiodawstwo PCK” - Dawid 
Brzeźny, Bartosz Piękny, 1 miejsce
Konkurs BHP w rolnictwie - Daniel Jendrzejczak
III Powiatowy Konkurs  Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - 
drużynowo pierwsze miejsce

Bal maturalny
Studniówka
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