PARTNERZY W NAUCE
W lutym 2009 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Partnerzy w nauce”.
Projekt ten to przedsięwzięcie przygotowane przez Uniwersytet Śląski,
uczestniczy w nim 80 szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw
(śląskiego, opolskiego, łódzkiego i małopolskiego). Założeniem projektu
jest przeprowadzanie zajęć, warsztatów, festiwali nauki, wycieczek
i obozów, które mają zainteresować młodzież nauką. Od lutego do
sierpnia 2009 szkolili się nauczyciele prowadzący, a od połowy
października 2009 odbywają się zajęcia na terenie szkoły i poza nią.
W zajęciach uczestniczy grupa 38 uczniów klas pierwszych i drugich
oraz kilku sympatyków projektu. Projekt jest skierowany zarówno do
uczniów zdolnych (np. wyjeżdżają oni na wykłady na Uniwersytet Śląski,
dotyczące zagadnień z biologii, fizyki i przedsiębiorczości), jak i do
uczniów mających problemy z nauką (dla nich prowadzone są w szkole
zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki i biologii – tzw. zajęcia typu
„Wsparcie i Pomoc”). Każdy uczeń może również brać udział
w zajęciach różnych sekcji: informatycznej, matematyczno – naukowo –
technicznej oraz przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy projektu raz
w semestrze w ciągu dwóch dni biorą udział w tzw. „Warsztatach
aktywności własnej”. Są to zajęcia, na których uczestnicy poznają własne
predyspozycje zawodowe, uczą się też planować swoją dalszą naukę
i karierę zawodową. Latem czekają uczniów wycieczki i obóz naukowy.
Projekt „Partnerzy w nauce” jest przedsięwzięciem długofalowym zajęcia będą trwały do października 2012.

Integracja klas pierwszych

Projekt polsko-ukraiński

SKUTECZNA, PARTNERSKA
SZKOŁA Z TRADYCJĄ
Żeńska drużyna piłki nożnej
BAZA SZKOŁY

Kamil Piecuch - najlepszy
sportowiec szkoły

Szkoła i jej zaplecze podlegają ciągłej modernizacji. Zakończył
się właśnie remont dachu oraz malowanie sal lekcyjnych
i korytarzy na piętrze. W czasie wakacji letnich planowany jest
remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku.
Zwiększyła się też ilość obiektów sportowych – oprócz sali
gimnastycznej i profesjonalnej siłowni nasi uczniowie mogą
korzystać z oddanego do użytku w grudniu kompleksu boisk
„Orlik 2012”. Możemy się również poszczycić nowoczesną
bazą dydaktyczną – niedawno szkoła otrzymała tablicę
interaktywną, a w najbliższym czasie spodziewamy się
otrzymać kolejną (w ramach projektu „Partnerzy w nauce”).
Codziennością stało się też wykorzystywanie w trakcie lekcji
projektora multimedialnego
przez
nauczycieli wielu
przedmiotów.
Zwolennicy tradycyjnych metod zdobywania wiedzy znajdą
dobrze wyposażoną bibliotekę, w której większość książek to
pozycje z zakresu beletrystyki i literatury popularno –
naukowej. Księgozbiór jest systematycznie wzbogacany o nowe
pozycje (np. w 2009 roku zakupiono książki na kwotę ponad
9000zł), a o prestiżu biblioteki świadczy fakt, że z jej zasobów
korzysta do dziś wielu absolwentów – obecnie studentów
różnych uczelni.

Pierwszy dzień wiosny

Klub ACTIVA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIESZKA I
Matura 2009

Dyr. Ryszard Pagacz i Marcin Spik

Studio nagrań, zespół
Fo&ow the Cat

Bartek Barański reprezentant Polski
w karate

LICEUM w Zawadzkiem

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Zawadzkiem
47–120 Zawadzkie, ul. Krótka 1
tel. 0–77–4616430,
lozawadzkie@eduapple.pl
www.lozawadzkie.wodip.opole.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Zawadzkiem jest solidną i skuteczną szkołą
ponadgimnazjalną. Maturę w szkole zdaje średnio
96.6% (kraj - 89%) abiturientów. W dzisiejszych
warunkach, powszechnego wręcz szkolnictwa
średniego oraz lokalizacji szkoły w niewielkim
środowisku, jest to wynik bardzo dobry,
porównywalny z ogólnokształcącymi szkołami
wielkomiejskimi. W ciągu 65 lat istnienia opuściło
szkołę 3008 absolwentów.

H I S T O R I A , T R A DYC J A I PA M I Ę Ć

Zajęcia pozalekcyjne
Poszerzenie oferty edukacyjnej dla naszych uczniów jest ważnym
elementem pracy opiekuńczo-wychowawczej. Na dodatkowe zajęcia
uczęszcza prawie połowa naszych uczniów. Oprócz zajęć
organizowanych w Klubie Activa w szkole działają koła:

Szkolne Koło Biologiczne “BIOS”
Klub uczniowski Activa - wolontariat
Sport szkolny przygotowaniem do zdrowego stylu życia
i wyczynu sportowego
Praktyczny kurs języka rosyjskiego
Matematyka dla myślących
Multimedialne Centrum Aktywności Informacyjnej
Rekonstrukcja historyczna cz. 1 - Chleb nasz powszedni
6 grup projektu Partnerzy w Nauce
Koło języka niemieckiego
Oprócz typowych sal lekcyjnych udostępniamy uczniom siłownię,
Izbę Tradycji Szkoły, Izbę Regionalną, studio nagrań dźwiękowych
i telewizyjnych, klub młodzieżowy, sklepik szkolny, dwie pracownie
komputerowe, bibliotekę połączoną z centrum multimedialnym,
szkolny radiowęzeł, szatnię, gdzie każdy uczeń dysponuje swoją
szafką. Co najważniejsze, uczniowie każdego roku piszą
samodzielnie granty do fundacji i stowarzyszeń. Pozyskane środki
inwestują np. w sprzęt filmowy i fotograficzny, projektor i laptop,
kajaki, studio radiowo-filmowe, stół bilardowy.
Wielkim powodzeniem cieszą się klasowe wyjazdy na narty
popularyzujące ten sport wśród młodzieży. Przychodząc do liceum
w Zawadzkiem można być pewnym, że trzeba się będzie uczyć
i łatwo też nie będzie. Ale w codziennym mozole można też znaleźć
czas na rozwijanie osobistych zainteresowań i spotkać
interesujących ludzi, co może stać się inspiracją na całe życie.

Liczba absolwentów osiągnęła po maturze 2009 poziom 3008 osób. Większość z nich podejmuje
studia wyższe. Wielu studiuje z sukcesami i poświęca się karierom naukowym, często
w ośrodkach zagranicznych (instytut Maxa Plancka, uniwersytet w Oxfordzie), bądź służbie
publicznej – opolski Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczniowie regularnie
startują w konkursach przedmiotowych i sportowych osiągając dobre wyniki.
W ciągu blisko już 65 lat istnienia w liceum pracowało 127 nauczycieli. Kolejni dyrektorzy
stawiali im i uczniom wysokie wymagania. Dzięki temu szkoła, pomimo swego peryferyjnego
położenia, może pochwalić się wspomnianymi wynikami. Szkoła uczestniczyła i uczestniczy
w wielu programach edukacyjnych np. „Szkoła z tradycją”, „Partnerzy w nauce”, organizowanym we współpracy
z Uniwersytetem Śląskim.
WYNIKI MATURY 2009

Happening “Wąsy Wałęsy”

Laureaci konkursu” Mam haka na raka”

Dni sportu szkolnego

Paweł Sławski - laureat konkursu
“8 Wspaniałych”

PROFIL MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNY

z rozszerzonym programem - j. angielskiego,
matematyki, informatyki
Projekt “Partnerzy w Nauce”

Użgorod, Ukraina, wymiana uczniów

PROFIL BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

z rozszerzonym programem - j. niemieckiego,
biologii, chemii
PROFIL MULTIMEDIALNY

z rozszerzonym programem - j. angielskiego,
informatyki, historii, geografii
O przyjęciu do danej klasy decyduje ilość uzyskanych punktów,
aż do wyczerpania limitu miejsc.
Studniówka 2010

Otwarcie “Orlika 2012”

Szkoła skutecznie przygotowuje do matury, o czym świadczą
wyniki uczniów z lat ubiegłych. W roku 2009 pod względem
zdawalności osiągnęliśmy pierwsze miejsce w województwie
opolskim i drugie w Dolnośląskiej OKE (obejmuje ona tereny
województwa opolskiego i dolnośląskiego). Jeżeli porównamy
wyniki osiągnięte przez naszych uczniów z wynikami liceów
ogólnokształcących w woj. opolskim i w całym kraju, to na
poziomie podstawowym ze wszystkich przedmiotów te wyniki
są lepsze.
Średnie wyniki 2009 – poziom podstawowy
Przedmiot
j.polski
j.angielski
j.niemiecki
biologia
chemia
geografia
historia
matematyka
wos

LO Z-kie
62.10%
74.80%
71.10%
51.20%
67.50%
57.10%
59.30%
67.30%
48.70%

LO woj. opolskie

55.80%
69.01%
70.40%
50.60%
64.90%
56.01%
57.01%
53.60%
47.90%

LO OKE
57.20%
69.40%
65.50%
47.90%
62.90%
54.01%
54.30%
51.50%
48.40%

Wyniki te są efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Z każdego przedmiotu kończącego się maturą prowadzone są
w szkole bezpłatne konsultacje, w których może uczestniczyć
każdy, kto dobrze chce się przygotować do matury.
Okazuje się, że uczniowie wypadli świetnie – z wielu
przedmiotów wynik przez nich osiągnięty był powyżej średniej,
wysoki, bardzo wysoki lub nawet najwyższy w kraju! Nasi
absolwenci aktualnie studiują nie tylko na Uniwersytecie
Opolskim i Politechnice Opolskiej, ale również na
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim,
Politechnice Wrocławskiej czy też Akademii Rolniczej
w Krakowie.

