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MATURY I EGZAMINY ZAWODOWE
 Przepustką do przyszłości są 
dobrze zdane egzaminy końcowe.             
Aby pomóc uczniom uzyskać jak najlepsze 
wyniki  na maturze nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów prowadzą 
dodatkowe zajęcia (tzw. konsultacje) dla 
uczniów klas maturalnych.  Efekty tej  pracy 
są widoczne – według danych przekazanych 
przez CKE w roku szkolnym 2010/2011 
licea powiatu strzeleckiego zajęły drugie 
miejsce pod względem zdawalności 
matury w całym regionie Polski 
południowej obejmującym województwa 
dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie  
i podkarpackie (zdawalność na poziomie 
95,5%)! Wyniki z poszczególnych 
przedmiotów w porównaniu z wynikami 
uczniów w dolnośląskiej OKE, do której 
należy nasza szkoła,   są  o kilka punktów 
procentowych wyższe (np. z j. niemieckiego 
o ponad 18%). Większość naszych 
absolwentów podejmuje studia na 
Uniwersytecie Opolskim lub  Politechnice 
Opolskiej, ale są też tacy, którzy bez 
problemów dostali się na Politechnikę 
Wrocławską (kierunki: matematyka, 
informatyka, inżynieria środowiska, 
teleinformatyka) i Uniwersytet Wrocławski 
(geologia, geografia).
 Technikum Informatyczne              
w Zespole Szkół Zawodowych zostało 
sklasyfikowane na 7 miejscu                     
w województwie opolskim (najlepszy 
wynik spośród szkół w powiecie)                  
w corocznym rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych opublikowanym   
przez Rzeczpospolitą.  Szkoła została 
również ujęta w klasyfikacji ogólnopolskiej  
na 159 pozycji. O miejscu w rankingu 
decydowała przede wszyskim zdawalnośc 
matur oraz egzaminu zawodowego 
(zdawalnośc egzaminu zawodowego               
w zawodzie technik informatyk w ubiegłum 
roku w naszej szkole kształtowała się na 
poziomie 76%, czyli znacznie wyżej od 
średniej wojewódzkiej i krajowej - 61% ).
Zdawalność na egzaminie maturalnym w 
roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 76%   
i okazała się lepsza niż średni  wynik dla 
województwa opolskiego (75,7%).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
w Zawadzkiem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I
TECHNIKUM
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

BAZA SZKOŁY
 Szkoła i jej  otoczenie podlegają ciągłej modernizacji.               
W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont szatni 
(gdzie każdy uczeń ma do dyspozycji  zamykaną na klucz 
szafkę), wymieniono dach, przeprowadzono remont instalacji 
centralnego ogrzewania, ocieplono  i odnowiono elewację 
budynku, wybudowano kompleks boisk „Orlik 2012”  oraz 
tartanową bieżnię. Aktualnie wybudowane są tzw. ciągi piesze, 
wyremontowany został również szkolny dziedziniec                   
i ogrodzenie.
 Możemy się również poszczycić nowoczesną bazą 
dydaktyczną –  szkoła dysponuje m. in. trzema pracowniami 
komputerowymi, posiada 7 tablic interaktywnych oraz 
nowoczesne pomoce naukowe (np. licznik Geigera – Müllera) 
pozyskane również dzięki udziałowi w projekcie „Partnerzy  w 
nauce”. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do 
projektu „e-Szkoła”, w ramach którego uzyskaliśmy dwie 
pracownie mobilne. Prowadzony będzie również elektroniczny 
dziennik, gdzie rodzice poprzez łącze internetowe w każdej 
chwili będą mogli sprawdzić oceny i frekwencję swoich dzieci.
Zwolennicy tradycyjnych metod zdobywania wiedzy znajdą 
dobrze wyposażoną bibliotekę, w której większość książek to 
pozycje z zakresu beletrystyki  i literatury popularno – 
naukowej. O prestiżu biblioteki świadczy fakt, że z jej  zasobów 
korzysta do dziś wielu absolwentów – obecnie studentów 
różnych uczelni. Tym, którzy nie lubią książek też polecamy 
wizytę w bibliotece – można tu w czasie przerwy, czy też po 
lekcjach skorzystać z dostępu do Internetu.

Do uczniów gimnazjów i ich rodziców!
Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2012 roku 
powołany został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych              
w Zawadzkiem z siedzibą w obecnym budynku Liceum 
Ogólnokształcącego. Szkoła rozpocznie działalność                
z dniem 1 września 2012 r. 
Nowy zespół będzie połączeniem  dwóch zawadczańskich 
szkół ponadgimnazjalnych - Zespołu Szkół Zawodowych       
i Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I, wymuszonym 
przez  zmniejszającą się z każdym rokiem liczbę  urodzeń. 
O podobnych posunięciach władz na terenie województwa 
opolskiego, ale i całego kraju dowiadujemy się właściwe 
każdego dnia, więc zdajemy sobie sprawę, że ta  sytuacja,  
nie dotyczy jedynie nas.
Przed nową dyrekcją ZSP i nauczycielami pojawia się            
w związku z tym  wyzwanie.  Młodzież,  zainteresowana 
dalszą edukacją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych          
w Zawadzkiem i jej rodzice,  mogą być pewni, że grono 
pedagogiczne dołoży wszelkich starań, aby zachować 
dotychczasowe  tradycje oraz wysoki poziom kształcenia,    
z których słynęły obie  szkoły.  Prosimy o zaufanie                
i zachęcamy z korzystania z opracowanej na rok szkolny 
2012 /2013 oferty edukacyjnej skierowanej  do wszystkich 
absolwentów szkół gimnazjalnych powiatu strzeleckiego

Baza szkoły:
 Nowoczesne pracownie
 Bogate zaplecze multimedialne
 Rozbudowane zaplecze sportowe 

(Orlik, siłownia, sala gimnastyczna)
 Projekty Unijne
 E-szkoła
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Na uwagę zasługują też liczne sukcesy sportowe naszych 
uczniów. Tylko w tym roku szkolnym  udało się zdobyć:

Mistrzostwo województwa w piłce ręcznej chłopców w ramach 
Licealiady
III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce koszykowej chłopców
I miejsce w powiatowych zawodach piłki ręcznej  dziewcząt                 
i chłopców
I miejsce w powiatowych zawodach piłki koszykowej chłopców
II miejsce w powiatowych zawodach piłki siatkowej dziewcząt
III miejsce w powiatowych zawodach piłki koszykowej dziewcząt

Atuty szkoły:
• Fachowa i życzliwa kadra
• Wysoki poziom kształcenia
• Dobre przygotowanie do 

matury i egzaminu 
zawodowego

• Pomoc i wsparcie doradcy 
zawodowego i pedagoga

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Szkoła to nie tylko lekcje!  W roku szkolnym 2011/2012 
uczniowie LO brali i biorą udział w:
* projekcie „Każdy inny, wszyscy równi”, w ramach 
którego odbywały się kursy przygotowujące do 
egzaminów na certyfikaty językowe (j. angielski                     
i j. niemiecki), zajęcia z meteorologii i fenologii,                  
z matematyki; 
* projekcie „Partnerzy w nauce” polegającym na 
współpracy z Uniwersytetem Śląskim, w ramach którego 
uczniowie uczestniczyli w trzech wycieczkach naukowych 
i w  tygodniowym obozie;
 * zajęciach grantowych – są to zarówno zajęcia sportowe 
(siatkówka, lekka atletyka), językowe (multimedialny kurs 
języka rosyjskiego), jak i naukowe (koło biologiczne 
„Bios” i zajęcia historyczne „Ocalić od zapomnienia”);
 * wolontariacie  w ramach działającego szkole klubu 
uczniowskiego @ctiv@.
 Uczniowie ZSZ skorzystali z  następujących szkoleń          
i kursów:
1.    Nauka spawania metodą MAG, 
2.    Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
3.    Nauka języka niemieckiego zawodowego,
4.    Nauka języka angielskiego zawodowego,
5.    Kurs pilota wycieczek,
6.    Uzyskanie uprawnień na wózki widłowe,
7.    Uzyskanie uprawnień na koparko-ładowarkę.
W ramach projektu „Akademia przyszłych fachowców”, 
którego głównym celem było umożliwienie uczniom 
techników i zasadniczej szkoły zawodowej zdobycia     
dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju 
kompetencji językowych.
W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach KOŁA 
TEATRALNEGO, KOŁA EKONOMICZNEGO, 
KOŁA PRZYJACIÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH, 
sportowych, wolontariacie w ramach działalności 
Samorządu Szkolnego; międzynarodowej wymianie 
młodzieży; we współpracy z trenerami Domu 
Europejskiego przy FRŚR w Opolu; wyjazdach do kina, 
teatru (wieloletnia współpraca z PSE Narodowym Teatrem 
Edukacji we Wrocławiu),  na lodowisko.     

  OSIĄGNIĘCIA
 Uczniowie ZSZ osiągnęli:
III miejsce wśród drużyn szkół  ponadgimnazjalnych w III Otwartych Mistrzostwach Opola                      
w Programowaniu Zespołowym (Jakub Konieczny , Damian Górniak i Przemysław Drozd ).
I miejsce w kategorii  "programi ś ci ekstremalni" w II Otwartych Mistrzostwach Opola                                
w Programowaniu Zespołowym (Mariusz Chrząszcz , Sebastian Dandyk  i Jakub Konieczny).
II  miejsce w XIV Finale Opolskiego Turnieju Infomatycznego organizowanego przez WODiP  w Opolu 
(Jakub Konieczny).
 Co roku wielu uczniów LO  bierze udział w różnych konkursach i zawodach sportowych.              
Do największych sukcesów w ubiegłym roku szkolnym możemy zaliczyć wyróżnienie I stopnia na szczeblu 
krajowym w konkursie „Historia bliska” (Marta Bury, Milena Kołodziej i  Daria Laskowska), udział            
w seminarium historycznym w Bolonii dwóch uczennic (Katarzyna Kusz, Emilia Baranowska) oraz 
uzyskanie tytułu laureata w konkursie „Ośmiu wspaniałych”  przez Adriannę Gwóźdź (we wcześniejszych 
latach tytuł ten uzyskiwali: Marta Bury, Katarzyna Dziuba i Paweł Sławski). Wiele konkursów jeszcze trwa, 
z niecierpliwością oczekujemy   na ich wyniki. 
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