to

Informator dla kandydatów
do szkół ponadpodstawowych Miasta Opola

Edukacja
to
styl
życia
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Mikołaja Kopernika Opolu

Poznaj
Dobre Liceum!
Poznaj nasze klasy
MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ LUB
RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO
POD PATRONATEM PO I UO;

HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI
DZIENNIKARSTWA LUB PRAWA
POD PATRONATEM TVP3 I IZBY
ADWOKACKIEJ;

BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI
FIZJOTERAPII LUB DIETETYKI
O NACHYLENIU SPORTOWYM POD
PATRONATEM UO;

WOJSKOWA
POD PATRONATEM AWL I WAT;

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
(MEDYCZNA) Z ELEMENTAMI
PSYCHOLOGII POD PATRONATEM UO;

LINGWISTYCZNO-BIZNESOWA
POD PATRONATEM FIRMY
CAPGEMINI I WSB.

Co nas wyróżnia?
wszystkie klasy objęte są patronatem wyższych
uczelni (PO, UO, AWL, WAT, WSB) instytucji
(TVP3, Izba Adwokacka), i firm (Capgemini,
LKW Walter),
coroczna organizacja koncertu i balu charytatywnego „Jedynka dla…”, Konkursu Matematycznego
o Puchar Dyrektora Szkoły oraz innych wyjątkowych konkursów czy imprez szkolnych,
nowoczesne pracownie i gabinety wyposażone
w sprzęt multimedialny,
wymiana młodzieży z Francją oraz liczne wyjazdy
krajowe i zagraniczne,
budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wsparcie dla uczniów łączących naukę ze szkołą
muzyczną lub treningami,
szkolna orkiestra,

www.lo1.opole.pl

lokalizacja z dogodnym dojazdem MZK i PKP,
udział w licznych projektach i inicjatywach jak
Odyseja Umysłu, Ochrona BIO w Mieście Opolu,
Erasmus Plus i innych,
ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje jak grafika komputerowa, fotografia, rysunek
architektoniczny, programowanie, dziennikarstwo, teatr, wolontariat,
klasa wojskowa, która poza kształceniem ogólnym
uczy dbania o wizerunek, właściwe postawy
obywatelskie i patriotyczne, poczucia misji, gotowości do służby,
niepowtarzalna atmosfera oparta na podmiotowym traktowaniu każdego ucznia; otwartości na
inicjatywy uczniowskie; wsłuchiwaniu się w problemy młodych ludzi – wspieraniu ich; eksponowaniu sukcesów uczniowskich.

www.facebook.com/lo1.opole
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KLASA I A

Matematyczna z elementami
grafiki komputerowej lub rysunku
architektonicznego pod patronatem PO i UO
rozszerzenie: matematyka, j. angielski
oraz
przedmiot wybrany:
fizyka, informatyka,
biologia, chemia,
geografia,
drugi język do
wyboru: niemiecki,
hiszpański,
francuski, rosyjski*,
zajęcia dodatkowe:
rysunek architektoniczny/ grafika
komputerowa.

ATUTY KLASY:
zajęcia z matematyki prowadzone przez jednego z najlepszych nauczycieli
matematyki w województwie (egzaminator),
obozy matematyczne i językowe,
zajęcia z informatyki prowadzone przez pracownika Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki iInformatyki PO,
międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy
zaawansowania,
zajęcia dodatkowe w Instytucie Sztuki UO,
udział w licznych konkursach i olimpiadach,
koło matematyczne, fizyczne i informatyczne w tym grafika komputerowa,
indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.
*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka/informatyka,
j. angielski/inny język obcy
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KLASA I B

Biologiczna z elementami fizjoterapii
lub dietetyki o nachyleniu sportowym
pod patronatem UO
rozszerzenie: biologia, j. angielski oraz
przedmiot wybrany:
chemia, historia,
fizyka, geografia,
wos, język polski,
drugi język do
wyboru: niemiecki,
hiszpański,
francuski, rosyjski*,
zajęcia dodatkowe
do wyboru: podstawy fizjoterapii lub
podstawy dietetyki.

ATUTY KLASY:
zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutą lub dietetykiem z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO,
realizacja innowacji sportowej,
międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy zaawansowania,
udział w licznych konkursach i olimpiadach,
koło biologiczne i chemiczne,
indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia/
chemia,fizyka/geografia, j. angielski/inny język obcy
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KLASA I C

Biologiczno-chemiczna (medyczna)
z elementami psychologii pod patronatem
Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UO
rozszerzenie:
biologia, chemia,
j. angielski,
drugi język do
wyboru: niemiecki,
hiszpański,
francuski, rosyjski*,
zajęcia dodatkowe
do wyboru:
podstawy
psychologii,
biologia medyczna.

ATUTY KLASY:
biologia i chemia prowadzona przez doświadczonych nauczycieli – egzaminatorów,
możliwość udziału w wielu olimpiadach biologicznych i chemicznych,
zajęcia dodatkowe z wykładowcami z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,
koło biologiczne i chemiczne,
indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów,
zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach,
plenerowe warsztaty naukowe (także wyjazdowe),
międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy
zaawansowania.

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia/chemia/
fizyka, j. angielski/inny język obcy
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KLASA I D

Humanistyczna z elementami
dziennikarstwa lub prawa pod patronatem
TVP3, Izby Adwokackiej oraz Wydziału
Prawa i Administracji UO
rozszerzenie: j.polski,
j. angielski oraz
przedmiot wybrany:
historia, wos, biologia, geografia, fizyka,
chemia,
drugi język do
wyboru: niemiecki,
hiszpański,
francuski, rosyjski*,
zajęcia dodatkowe
do wyboru: podstawy
dziennikarstwa lub
prawo w praktyce.

ATUTY KLASY:
zajęcia z prawa – prawnicy Izby Adwokackiej w Opolu,
cykliczne zajęcia dziennikarskie w TVP 3 Opole,
udział w licznych konkursach i olimpiadach,
koło reporterskie prowadzone przez specjalistę (nauka realizacji reportaży
filmowych),
międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy
zaawansowania,
koło: języka polskiego, dziennikarskie, teatralne, graficzne, fotograficzne,
indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia/wos/
geografia, j. angielski/inny język obcy
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KLASA I E

Wojskowa pod patronatem AWL i WAT

rozszerzenie:
matematyka lub
geografia,
j. angielski oraz
przedmiot wybrany:
biologia, chemia,
historia, fizyka,
informatyka, wos
lub język polski,
drugi język do
wyboru: niemiecki,
hiszpański,
francuski, rosyjski*,
dodatkowe zajęcia
z kadrą oficerską
służb mundurowych.

ATUTY KLASY:
warsztaty naukowe i obozy wojskowe,
przygotowanie sportowe do testów na studia oficerskie,
turnieje międzyszkolne, konkursy wojskowe,
poznanie specyfiki pracy wszystkich służb mundurowych kraju,
innowacje sportowe, zajęcia ze sztuk walki,
udział w licznych konkursach i olimpiadach,
międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,
koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych,
indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia/historia/wos/
geografia/informatyka, j. angielski/inny język obcy
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KLASA I F

Lingwistyczno-biznesowa
pod patronatem firmy Capgemini i WSB

rozszerzenie:
j. angielski oraz
drugi język do wyboru realizowany
w zwiększonym wymiarze godzin: niemiecki, hiszpański,
przedmiot wybrany:
język polski, wos,
historia, biologia,
chemia, fizyka,
geografia,
zajęcia dodatkowe:
podstawy biznesu,
obsługa pakietu
aplikacji biurowych
Microsoft Office.

ATUTY KLASY:
biegłe opanowanie dwóch języków obcych,
zagraniczne obozy językowe,
wymiany międzynarodowe,
projekty unijne Erasmus Plus,
letnie praktyki w firmie Capgemini,
liczne konkursy językowe i olimpiady,
międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,
koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych,
indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia/wos/
geografia, j. angielski/inny język obcy
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Drogi Ósmoklasisto!
W naszej
szkole uczymy, jak ambitnie patrzeć
w przyszłość, inspirujemy do różnorodnych działań
(akcji wolontariackich, koncertów, interesujących
wydarzeń szkolnych) i wspieramy w śmiałym kroczeniu
własną ścieżką – między innymi przygotowując do
olimpiad, konkursów. Dbamy o nawiązywanie przyjaźni, mamy szkolną kawiarenkę, przytulne miejsca,
w których można porozmawiać. Tworzymy warunki do
rozwijania zainteresowań na wielu polach: naukowym,
językowym (przygotowujemy do międzynarodowych
egzaminów z
języka niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego i angielskiego; możesz uczyć się też
łaciny czy rosyjskiego), społecznym, artystycznym,
charytatywnym i sportowym.

Dla nowo przyjętych uczniów przygotowujemy tydzień
adaptacyjny. W tym czasie pierwszoklasiści uczestniczą
w warsztatach filmowych i teatralnych, sprawdzają
swoje umiejętności w biegu terenowym oraz na
zajęciach tanecznych. Ponadto hucznie obchodzimy
Europejski Dzień Języków Obcych – wówczas m.in.
tańczymy na dziedzińcu szkoły belgijkę, przebieramy
się,
spotykamy ciekawych ludzi. Nasi uczniowie
uczestniczą w międzynarodowych wymianach, zwiedzają europejskie stolice (Berlin, Paryż, Londyn…),
spacerują po górach i oddychają bałtycką bryzą.
Dwójka to szkoła z klimatem, w której podczas
przerwy pograsz w
piłkarzyki, spalisz kalorie na
siłowni na świeżym powietrzu lub pobiegasz za piłką
na nowym boisku. Po lekcjach zjesz smaczny obiad
w szkolnej stołówce lub obejrzysz film w kąciku
humanisty.
Jeśli jeszcze nie wiesz, co chciałbyś w przyszłości
studiować , dzięki czteroletniej nauce w naszej szkole
podjęcie tej decyzji nie będzie takie trudne! Rozwój
w naszej szkole pod skrzydłami doświadczonych
i zaangażowanych nauczycieli daje możliwość osiągania tego, o czym dziś tylko marzysz.
Dołącz do nas!
Dyrektor szkoły
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To klasa dla tych, którzy lubią
matematykę, chętnie zgłębią
tajniki fizyki, ale też zechcą
poszerzyć horyzonty z innych
przedmiotów. W tym zespole
nabędziesz wysokiej biegłości
informatycznej, poruszania się
wśród
nowych
technologii,
poprawisz logiczne myślenie
i znajomość języków obcych,
a przede wszystkim poznasz
ludzi ciekawych świata.
Absolwenci tej klasy studiują na
prestiżowych kierunkach politechnicznych lub ekonomicznych: architektura, inżynieria,
budownictwo, a takze informatyka, ekonomia, rachunkowość
oraz inne z zakresu nauk
ścisłych.

W tej klasie dowiesz się jak projektować
przyszłość.
Nauka
programowania to klucz do
świata, który zmierza do informatyzacji.
Zdobędziesz wiedzę cenioną
w branży IT, na zajęciach z sieci
komputerowych czy obozach
programistycznych. Poznasz ludzi, którzy chcą projektować
sztuczną inteligencję.
Będziesz mógł kontynuować
naukę na kierunkach ścisłych,
politechnicznych między innymi
na informatyce, robotyce, cyberbezpieczeństwie, projektowaniu
gier, geoinformatyce czy matematyce komputerowej.
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Jeśli jesteś osobą otwartą na
świat i drugiego człowieka,
chcącą zrozumieć mechanizmy
funkcjonowania społeczeństwa,
państwa, czy instytucji publicznych, w tym europejskich
i międzynarodowych, to ta klasa
jest właśnie dla Ciebie. Będąc
w tym oddziale, znacznie poprawisz swoje umiejętności polonistyczne, rozwiniesz kompetencje
społeczne, jeśli zechcesz, zasmakujesz polityki.
Absolwenci tej klasy chętnie
podejmują studia na kierunkach
społecznych, takich jak prawo,
nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia czy dziennikarstwo.

Jeśli lubisz biologię, intryguje Cię
chemia i chciałbyś zgłębić
wiedzę z tych przedmiotów, bo
myślisz o studiach medycznych,
ta klasa jest dla Ciebie. Na
prowadzonych
na
wysokim
poziomie
lekcjach
biologii,
chemii i fizyki odkryjesz fascynujący świat nauk przyrodniczych. Na zajęciach z ratownictwa
medycznego zgłębisz podstawy
anatomii człowieka.
Profil medyczny otworzy drzwi
m.in. na wydziały medyczne,
kierunek lekarski, stomatologię,
położnictwo, pielęgniarstwo, farmację, ratownictwo medyczne
czy kierunki ścisłe.
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Jeśli lubisz biologię, nie boisz się
chemii, a świat interesuje Cię
w kategoriach przyrodniczych –
ta klasa jest dla Ciebie.
Znajdziesz tu odpowiedzi na
nurtujące Cię pytania dotyczące
człowieka – znaczenia diety oraz
wpływu środowiska na jego
funkcjonowanie. Nauczysz się
świadomie podejmować decyzje
konsumenckie, zweryfikujesz nawyki żywieniowe.
Dalszą naukę będziesz mógł
kontynuować na kierunkach
takich jak dietetyka, biotechnologia, ochrona środowiska,
weterynaria, bioinżyneria, fizjoterapia czy medycyna sądowa.

Jeśli uważasz, że znajomość
języka niemieckiego otwiera okno
na świat, bo daje możliwości
studiowania wielu kierunków,
niekoniecznie w Polsce, ta klasa
jest dla Ciebie.
Nauka na tym profilu daje
możliwość zdawania egzaminów
językowych (DSD I, DSD II) świadczących o bardzo wysokim poziomie znajomości języka.
Wybierane kierunki studiów po
ukończeniu tego profilu to
filologia niemiecka, kognitywistyka, lingwistyka, komunikacja
międzykulturowa, ekonomia oraz
szeroki wachlarz kierunków zagranicznych.
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Jesteś ciekawy świata? Interesuje
Cię jego różnorodność i wielokulturowość? Myślisz o profilu
biznesowym, matematycznym lub
ekonomicznym? Jeśli tak, to
idealna propozycja dla Ciebie.
Tu spotkasz ludzi, którzy lubią
matematykę, ale mają też inne,
szerokie zainteresowania. Dzięki
przedmiotom realizowanym w zakresie rozszerzonym absolwenci
tego profilu mają dużą elastyczność przy wyborze kierunku
studiów, m.in. na prawo, ekonomię, zarządzanie, logistkę, analitykę gospodarczą, gospodarkę
przestrzenną.

Jeśli jesteś humanistą – interesują
Cię mechanizmy i prawa rządzące
psychiką ludzką, lubisz literaturę,
chcesz zagłębić się w kulturze,
dołącz do nas. Do grona osób
nieszablonowych, empatycznych,
aktywnych, twórczych i wrażliwych. Na zajęciach dodatkowych
poznasz podstawy psychologii
i komunikacji.
Nauka w tej klasie daje szanse
studiowania na wielu kierunkach,
m.in.: psychologia, nauki pedagogiczne, komunikacja wizerunkowa, filologie orientalne, stosunki międzynarodowe, filmoznawstwo, historia sztuki, prawo
czy Arte Liberales.
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Duże boisko i siłownia
na powietrzu

25 specjalistycznych
pracowni, w tym:
3 biologiczneJerzy i Natalia
2 chemiczne
Razem do końca
2 fizyczne
2 informatyczne
świata

W sercu miasta

Na miejscu gabinet
pielęgniarki
i stomatologa

Opieka psychologa,
pedagoga i doradców
zawodowych

Przyjazna przestrzeń

www.lo2.opole.pl/rekrutacja
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
(0-77) 454-22-86

600 511 276

sekretariat@lo2.opole.pl
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Pyszne obiady
w szkolnej
stołówce
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... ma już 75–letnią tradycję. Specyfikę szkoły
tworzą przede wszystkim klasy dwujęzyczne
z wykładowym językiem angielskim
oraz profile: humanistyczny, lekarski,
matematyczno-informatyczny i ekonomiczny.
Patronami naszych klas są Uniwersytet
Opolski oraz Politechnika Opolska.

... to również wysokie osiągnięcia uczniów
wśród najlepszych polskich szkół.
III LO od lat jest najlepszą pod tym
względem szkołą w regionie,
w ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy”
(biorącym pod uwagę wyniki matur i sukcesy
olimpijskie) zajmuje I miejsce
w województwie i wysokie w skali kraju.

... w środowisku lokalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym. Od wielu lat są
organizatorami SIL–MUN’a, konferencji
Modelowych Obrad ONZ w języku angielskim.
Nasi uczniowie są przedstawicielami Polski
w Europejskim Parlamencie Młodzieży
(EYP – European Youth Parliament) czy Młodzieżowej Radzie
Miasta, praktykując obywatelskie zaangażowanie i aktywność
na rzecz społeczności.

Zapraszamy!
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... od ponad 30 lat współpracuje
w ogólnopolskim Towarzystwie Szkół Twórczych,
w którym najlepsze polskie licea prowadzą
innowacyjną pracę pedagogiczną
i wychowawczą oraz Stowarzyszeniu Szkół
Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

... który umożliwia kontynuowanie nauki
na poziomie szkoły średniej w szkołach
zagranicznych. Już ponad 35 uczniów
z naszej szkoły zostało stypendystami
w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech,
Singapurze, Indiach, Włoszech, Austrii,
Izraelu i Norwegii.

... oparta jest zarówno na wieloletnich
doświadczeniach i sukcesach
dotychczasowej pracy dydaktyczno–
wychowawczej, jak i na innowacyjnych
propozycjach, które odpowiadają na zmiany
na rynku pracy, oferty studiów wyższych,
potrzeby młodych ludzi. W środowisku lokalnym Trójka
jest propagatorem nowatorskich rozwiązań i metod pracy,
szczególnie dla uczniów uzdolnionych, których wielu – z całego
regionu – właśnie dlatego wybiera naszą placówkę.

Zapraszamy!
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udział w wykładach i warsztatach organizowanych
przez uczelnie wyższe,
zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu
maturalnego w zakresie rozszerzonym,
zajęcia dodatkowe przygotowujące do udziału w olimpiadach
i konkursach tematycznych i przedmiotowych,
wycieczki warsztaty krajowe oraz zagraniczne,
udział w projektach naukowych organizowanych z funduszy
europejskich,
programy stypendialne,
opiekę psychologiczno–pedagogiczną,
doradztwo zawodowe.

Zapraszamy!
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Zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną.
Zapewniamy solidne przygotowanie do egzaminu
maturalnego i podjęcia studiów
Jesteśmy szkołą otwartą na świat i inne kultury
W naszej szkole panuje przyjazna, życzliwa atmosfera,
Dbamy o to, żeby relacje nauczyciel-uczeń oparte były
na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Nauczyciele zawsze służą pomocą i pomagają przezwyciężać
trudności.
Umożliwiamy uczniom udany start na wymarzone studia.
Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości.
Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach
dydaktycznych i pracowniach komputerowych.
W szkole prężnie działają wolontariat i samorząd.
Szkoła znajduje się w centrum miasta, blisko dworca
kolejowego i PKS.

Zapraszamy!
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Zapoznaj się z naszą ofertą:
I A – klasa społeczno-psychologiczna
kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski,
WOS i trzeci przedmiot w zależności od grupy: historia
w grupie społecznej i biologia w grupie psychologicznej.
Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru
(język
niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Kierunkowe zajęcia dodatkowe: podstawy prawa
i podstawy psychologii.
Uczniowie tej klasy współpracują z Uniwersytetem
Opolskim na wydziałach Nauk Społecznych oraz Prawa
i Administracji i Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach
humanistycznych m. in. prawo, historia, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia,
socjologia, filologia polska.

I B – klasa lekarska
Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia
i matematyka.
Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język
niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania
przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział
w zajęciach dodatkowych na uczelni przygotowujących
do studiów medycznych na Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Opolskiego.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach
medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych,
farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.
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I C – klasa dwujęzyczna
z wykładowym językiem angielskim
o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym
Rozszerzenie z matematyki, biologii i chemii oraz dodatkowe
zajęcia uzupełniające te przedmioty o nauczanie w języku
angielskim.
Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski,
język hiszpański).
Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, łącząca
przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów
w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji
językowych (CLIL), realizująca tematyczne projekty edukacyjne.
UWAGA! Po uzyskaniu zgody Ministerstwa
Edukacji i Nauki (jesteśmy w trakcie weryfikacji)
możliwe będzie przekształcenie części klasy IC
w klasę Pre-IB, będącą klasą wstępną
do programu dyplomowego
Matury Międzynarodowej (Diploma Programme
International Baccalaureate).

I D – klasa matematyczno-informatyczna
Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka,
informatyka i fizyka.
Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język
niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki
Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na
uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne,
informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.
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I E - klasa ekonomiczna
Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka,
geografia i język angielski.
Drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski
lub język hiszpański.
Klasa pod patronatem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Opolskiego. Rozszerzenie z języka angielskiego pozwoli
rozwinąć kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej.
Absolwenci tej klasy mogą wybrać m. in. takie kierunki studiów
jak: ekonomia, bankowość, administracja, zarządzanie
i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji,
międzynarodowe stosunki gospodarcze.

„Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie
te fantastyczne możliwości, które dziś realizuję, sprowadzają się
do wspólnego mianownika – decyzji, która podjąłem jako 16 – latek,
żeby zostać uczniem III LO w Opolu”
Marcin Stanek, absolwent III LO
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fot. Piotr Tyka
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WYRUSZ W DROGĘ Z PRZYSTANKU „PIĄTKA”!

JESIENIĄ TEGO ROKU WYRUSZYSZ NA NOWY SZLAK…
Weźmiesz swój stary plecak, wypełniony częściowo bagażem swoich
dotychczasowych doświadczeń… Znajdzie się jednak w nim sporo miejsca
na kolejne wspaniałe przygody… Wkrótce odkryjesz, że ten nowy szlak nie
jest taki straszny. Być może stanie się nawet Twoim najpiękniejszym etapem
drogi…
Wędrując wieloma ścieżkami, odnajdziesz tę najlepszą, najbardziej
odpowiednią dla siebie. Taką, która doprowadzi Cię na szczyt Twoich
możliwości… Być może to Ty wytyczysz nowy szlak, którego jeszcze nikt nie
przebył…
Otwórz swój umysł, uśmiechnij się, spakuj do podróżnej torby
swoje pasje, ambicje i plany… i ruszaj z nami w nową przygodę!
Zapewnimy Ci najlepszych przewodników, mapy i kompas.
W dobrym towarzystwie zdobędziesz wiedzę, umiejętność
współdziałania i pokonywania trudności.

Spotykamy się na Przystanku „Piątka”!
BĄDŹ, BO MY BĘDZIEMY!

PÓKI CO… MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ TU:
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WYBIERZ SZLAK DLA AMBITNYCH!
Wybierasz szkołę,
która znajduje się
na szczycie w Opolu
i województwie opolskim.
Przez wiele lat osiągała
wyniki pozwalające zdobyć
srebrne tarcze,
a od tego roku dołączyła
do najlepszych w kraju,
zdobywając
Tutaj otrzymasz wsparcie w odkryciu swojej
naukowej ścieżki, w samorozwoju,
byś mógł zrealizować swoje ambicje i dotrzeć
do wskazanych przez siebie celów!
Będziesz miał możliwość dołączenia do grupy
rówieśników, którzy dążą do swojego K2 finalistów i laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych!

Kiedy myślisz „szkoła talentów” – mówisz „Piątka”
Gwarantujemy Ci ŚWIETNYCH PRZEWODNIKÓW !
NAUCZYCIELI z wielkim doświadczeniem
w przygotowaniach egzaminu maturalnego!
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ZŁOTĄ TARCZĘ
W RANKINGU
„PERSPEKTYW”.

PODĄŻAJ SZLAKAMI SWOICH MOŻLIWOŚCI!

KLASA A – DZIENNIKARSKO-PRAWNA
Jeśli w przyszłości, wzorem mitycznej bogini Temidy, odziany w zacną togę,
zamierzasz ważyć ludzkie losy albo marzy Ci się kariera dziennikarza, reportera zachęcamy do wędrówki z podobnymi Tobie pasjonatami w klasie dziennikarskoprawnej.

KLASA B – INFORMATYCZNO-LINGWISTYCZNA
Jesteś „Szopenem klawiatury komputerowej” i myślisz o karierze programisty?
W równaniach typu a2+b2=c2 dostrzegasz niewypowiedziane piękno? Klasa
informatyczno-lingwistyczna powinna stać się Twoim kierunkiem podróży. Bardzo
szybko zrozumiesz, że „¡He hecho bien eligiendo el liceo Cinco!”

KLASA C – BIZNESOWA
Biała koszula, kostium, garnitur… W ręku skórzana teczka i… kluczyki
do najnowszego modelu audi… Widzisz siebie w takiej wersji? Jeśli tak, powinieneś
spróbować swoich sił w klasie biznesowej.

KLASA D – PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
Zygmunt Freud zagłębiał się w labirynty ludzkiej podświadomości i psychiki,
ale zostawił jeszcze coś dla Ciebie! Jeśli czujesz w sobie powołanie
do wykonywania odpowiedzialnego zawodu psychologa lub pedagoga i jesteś
gotów do pracy z dziećmi lub młodzieżą - powinieneś pójść z nami tą drogą!

KLASA E – PRZYRODNICZO-MEDYCZNA
Jeśli oczyma wyobraźni widzisz siebie z przyszłości w białym fartuchu,
ze stetoskopem na szyi i skalpelem w ręku… albo leży Ci na sercu dobro
stawonogów, mięczaków i szkarłupni… A może wolałbyś, patrząc przez okular
mikroskopu, w przyszłości badać wirusy, bakterie tudzież inne mikroorganizmy –
wyruszaj w drogę z klasą przyrodniczo – medyczną!
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POSTAW NA DOBRE TOWARZYSTWO!

W podróży najważniejsi są kompani!
Nasza ekipa pozwoli Ci zawsze pozostać sobą!
Zrobimy wszystko, byś poczuł się jednym z nas!
Zabierzemy Cię na niepowtarzalny WYJAZD INTEGRACYJNY!

W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM będziesz miał realny wpływ na życie szkoły!

Zadbamy o Twoje zdrowie nie tylko w TYGODNIU PROMOCJI ZDROWIA!

Poczujesz radość z pomocy innym w SZKOLNYM WOLONTARIACIE!
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PODĄŻAJ ZA SWOIMI PASJAMI!
Równolegle z nauką rozwijaj swoje pasje!

MUZYCZNE…

TANECZNE, AKTORSKIE, PLASTYCZNE…

SPORTOWE …

BYĆ MOŻE DOŁOŻYSZ SWÓJ PUCHAR DO NASZEJ KOLEKCJI?
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KIERUNEK – ŚWIAT!

Prawdziwym sprawdzianem, do jakiego się przygotowujemy,
jest cały otaczający nas świat, nasze jego zrozumienie,
nasze uczestnictwo w nim. Chcemy jak najwięcej zobaczyć,
doświadczyć, szukamy inspiracji i poszerzamy swoje
granice dzięki podróżom i spotkaniom z ludźmi z całego
świata, dla których NASZA SZKOŁA JEST ZAWSZE OTWARTA.
To wspaniały sposób na rozwijanie umiejętności językowych –
kiedy zaprzyjaźniasz się z ludźmi z innych krajów,
nawet nie wiesz, kiedy zaczynasz mówić i myśleć w innym
języku. Nauka staje się nie celem samym w sobie,
ale środkiem do celu, a tym celem jest PRZYJAŹŃ…
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Z TRADYCJĄ KU PRZYSZŁOŚCI!
Budynek „Piątki” mieści się na skrzyżowaniu dróg…

STĄD MASZ WSZYSTKO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!
Tutaj spotyka się tradycja z nowoczesnością…
„Szukamy nowych, nieodkrytych dróg…
ale nie depczemy przeszłości ołtarzy…”
Z jednej strony staramy się pielęgnować wartości propagowane
przez naszego Patrona - Prymasa Tysiąclecia.
Z drugiej zaś - wędrujemy z nadzieją i ufnością w przyszłość,
próbując „sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga”…
CEGŁY, Z KTÓRYCH ZBUDOWANA JEST NASZA SZKOŁA,
SĄ DLA NAS METAFORĄ I DROGOWSKAZEM…

Każdy bowiem uczeń tej szkoły, każdy rodzic, nauczyciel
staje się częścią „Piątki”, cegiełką, która mozolnie,
centymetr po centymetrze, buduje gmach przyszłości… Nasza codzienna
praca, lekcje – zwykłe i niezwykłe, dokonania – mniejsze i większe, nasze
radości, problemy, przyjaźnie, miłości, a potem… wspomnienia – to tak
naprawdę budulec, który tworzy obraz naszej „Piątki”!
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Z pasji do wiedzy, z sercem
do ucznia

jego potrzeby rozwoju oraz potrzeby psychiczne były zaspokojone, aby
mógł oprócz wiedzy przydatnej
podczas egzaminów nabywać też
umiejętności społeczne. Wyznajemy

Publiczne Liceum OgólnoOgóln
kształcące nr VI jest plapl
cówką, która skupia młodzież zaz
równo z samego Opola, jak i z jego
okolic. Budynek szkoły mieści się
przy ulicy Szarych Szeregów 1 na
Osiedlu Armii Krajowej (dawniej
ZWM) w pobliżu pięknych terenów
zielonych oraz słynnej Górki Śmierci.
Wiadomo, że szkoła to nie tylko
budynek, ale przede wszystkim lul
dzie, zarówno uczniowie, nauczycienauczyci
le, jak i administracja,
a, którzy tworzą
niepowtarzalną atmosferę tego

zasadę, że szkoła to nie pole bitwy,
gdzie zwyciężą jedynie najsilniejsi,
lecz bezpieczne miejsce, gdzie każdy
ma prawo poczuć się dobrze i być
u siebie. Staramy się, aby w Szóstym
Liceum uczniowie mieli poczucie
dowartościowania i podmiotowości.
Kto nie jest świetnym fizykiem, czy
biologiem może okazać się znakomitym śpiewakiem, aktorem, szachistą, poetą, sportowcem, czy organizatorem. Każdy sukces naszych
uczniów jest dla nas ważny i każdy
nas cieszy. Wiemy, że lata spędzone
w szkole nie mogą sprowadzać się
do ciągłej gonitwy za ocenami,
a młodych ludzi stać na znacznie
więcej niż tylko zdobywanie świa-

miejsca. Chcemy, by nasza szkoła
przyciągała młodych ludzi, którzy są
ciekawi otaczającego świata i zmian
w nim zachodzących, którzy oprócz
zdania matury pragną równieżż rozro
wijać swoje talenty i zainteresozaintereso
wania (w przygotowywaniu
wywaniu do tego
egzaminu specjalizujemy się już
prawie od trzydziestu lat tak, że
z ogromną dumą, patrząc na niemal
stuprocentową zdawalność naszych
wychowanków, możemy stwierdzić,
że jesteśmy w tym naprawdę dod
brzy!) Dlatego staramy się tworzyć
tworzy
klimat sprzyjający aktywizowaniu
wszystkich właściwości intelektualintelektua
nych i osobowościowych
wych ucznia, aby
a
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dectw. Zależy nam, by nikt u nas nie
czuł się anonimowy, bardzo ważna
jest dla nas akceptacja każdego
ucznia takim, jaki jest, wiara w jego
możliwości, zapewnienie aprobaty,
baty,
która sprzyja wydobyciu z każdego
tego, co jest w nim najlepsze.
Uważamy, że wszystkie dzieci
ci są
zdolne - trzeba tylko w nie uwierzyć

i wspierać w osiąganiu sukcesów.
Stąd, w ramach potrzeb proponujemy
rozwijanie
zdolności
w systemie Indywidualnego Toku
Nauki, udziału w projektach, dodatkowych zajęciach. Bo sukces nie
może być mierzony jedną miarą dla
każdego.

Od 2012 roku w naszym liceum twotw
rzymy klasy integracyjne (po jednej
jed
w każdym roczniku).
u). Istotą społeczspołec
nej integracji jest „włączenie” osoby
niepełnosprawnej
w społeczność
osób pełnosprawnych.
Nasza kadra nauczycielska
jest znakomicie
komicie przygotoprzygot
wana do pracy w tego typu
grupach. Wielu nauczycieli
cieli ma rówró
nież odpowiednie kwalifikacje
fikacje do
pełnienia funkcji nauczyciela
ciela wspowsp
magającego.
go. Skrupulatnie realizurealiz
jemy orzeczenia Poradni Psychol
chologiczno - Pedagogicznych
dagogicznych względem
uczniów z niepełnosprawnościami.
niepełnosprawnościa

Nabór z roku na rok do tych klas jest
coraz większy, absolwenci kontynuują naukę w szkołach policealnych
i wyższych.
Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę
i duże doświadczenie w pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych - nie zawsze są to
osoby tylko z niepełnosprawnością
ruchową, ale również mający niebanalne spojrzenie na świat np. osoby
z zespołem Aspergera. Indywidualizujemy
pracę,
pamiętamy
o potrzebach wszystkich uczniów
i skupiamy się na integracji zespołu
klasowego.
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Profile
Ty wybierasz, Ty decydujesz

W tym roku zmieniamy się dla WAS, odchodzimy od wszystkiego, co
standardowe i nieelastyczne. Otwieramy dwie klasy ogólne – tylko na pozór
ogólne. To TY decydujesz, czego chcesz się uczyć, wybierasz SAM swoje rozro
szerzenia – masz aż 48 możliwości.
możliwości Tu możesz realizować swoje pasje i tworzyć niekonwencjonalne
ne połączenia. Chcesz realizować rozszerzenie
z matematyki, j. polskiego i j. niemieckiego - proszę bardzo, ta klasa daje takie
możliwości. Możesz wybierać spośród m.
in. takich przedmiotów jak: matematyka,
mat
polski, biologia, WOS, chemia, geografia,
historia, informatyka, języki
ki obce i łączyć
je w dowolny sposób.. Jeśli jednak po roku
uznasz, że to nie to – nie ma sprawy, możesz zmienić swój wybór.
Elastyczność w planowaniu rozkładu zajęć
klasy pierwszej spowoduje jedynie niewielniewie
kie różnice programowe. Nowatorskie
podejście do profili wywołała dynamicznie
zmieniająca się sytuacja na świecie oraz
nasze
długoletnie
doświadczenie
świadczenie
i obserwacja
rwacja młodych ludzi. Idziemy
w kierunku
szkół
„zacho
„zachodnich”
i amerykańskich, gdzie uczniowie mogą
decydować, czego chcą sięę uczyć. Dzisiejszy
świat wymaga niestandardowych rozwiąrozwi
zań i my tworzymy taką szkołę! Oprócz
dwóch klas nowatorskich mamy również
klasę integracyjną,
cyjną, od lat uczymy dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Z naszą (doświadczoną) wyszkoloną
wyszkolo w tym
kierunku kadrą współpracuje zespół nan
uczycieli wspomagających,, wspierających
wspieraj
rozwój uczniów. Jest to klasa ogólnodoogó
stępna o profilu humanistycznym
z elementami prawa oraz warsztatami
warszt
psychologicznymi i warsztatami mediacji
rówieśniczych. Każdy z takimi zainteresozainter
waniami odnajdzie się w tej kameralnej
klasie, w której liczba uczniów nie może
przekraczać 20 osób z pełnym podziałem
na grupy. Integracja
gracja nie przeszkadza
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w „normalnym” funkcjonowaniu tej klasy, a mianowicie wyjścia, wycieczki,
warsztaty, spotkania są realizowane jak w każdej innej.
Każdy uczeń, niezależnie od klasy może wybierać spośród trzech języków:
angielski, niemiecki oraz rosyjski..

POTRZEBUJESZ INFORMACJI, MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI? PRZYJDŹ,
NAPISZ, ZADZWOŃ…

Z projektami nam po drodze

Dla pełniejszego rozwoju
ucznia, wyjścia
ścia poza ramy
podstaw nauczania
nia oraz
wzbogacenia bazy naukowej,
wej, nasza
szkoła przystępuje do wielu projekproje
tów. Wśród nich są zarówno projekproje
ty unijne, międzynarodowe,
rodowe, jak
również takie, które tworzymy
rzymy
w obrębie naszego miasta czy szkoszk
ły:
 AISEC
 Erasmus+
 E-Twinning
 Via ad Artes
 Nauka kluczem do sukcesu
 Odkrywcy sekretów nauki
 Staże zawodowe
 Poławiacze pereł
 Za życiem
 Sport jest rehabilitacją
 Eduscience
nitarna projekt we
 Szkoła humanitarna
współpracy z Polską Akcją HuH
manitarną tylko dla 15 szkól każka
dego roku
egz
 Kurs przygotowawczy do egzaminu klasy ósmej

Zgodnie z założeniami tych projektów uczniowie i nauczyciele szkolą
języki obce, uczestniczą w zajęciach
organizowanych przez uczelnie wyższe i instytucje naukowe, doświadczają w terenie nauk przyrodniczych, wykonują samodzielnie eksperymenty naukowe oraz podnoszą
kompetencje społeczne. Edukujemy
globalnie, uczniowie uczą się kry48

tycznego, samodzielnego myślenia.
nia.
Projekty dają
ją przestrzeń do rozworozw
ju, umożliwiają udział w warsztawarszt
tach, prelekcjach, szkoleniach. PoP
zwalają poznawać nowych ludzi,
inne kraje i ich kulturę. Wyposażają
w konkretne umiejętności, rozszerozsz

kach, w oczyszczalni ścieków, na
składowisku odpadów, w ZOO.
Chcemy, aby nasi uczniowie byli
wrażliwymi ludźmi, stąd angażujemy
się wraz z nimi w pomoc potrzebującym: akcja Szlachetna Paczka,
Zupa w Opolu, pomoc dla podopiecznych dziecięcego hospicjum,
spotkania i warsztaty dla małych
pacjentów szpitali czy akcje zbiórek
dla Schroniska dla zwierząt.
Klasy maturalne każdego roku wyjeżdżają na tygodniową Szkołę Matematyczną, co pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy
potrzebnej do egzaminu maturalnego.
Popularne są u nas uroczystości
organizowane przez zaangażowaną
w życie szkoły młodzież np. z okazji
Dnia Patrona Szkoły, Dnia Sportu,
Dnia Ziemi i innych świąt. Młodzież
może prezentować swoje zdolności
aktorsko-wokalne na okazjonalnych
apelach na scenie auli szkolnej. Ci,
którzy zainteresowani są naukami
przyrodniczymi organizują pokazy
doświadczeń fizycznych i chemicznych.
Mamy odpowiednią bazę
dydaktyczną oraz techniczną, potrzebną do rozwijania pasji, talentów oraz relacji
rówieśniczych. Na bieżąco pozyskujemy środki, aby nasze liceum było
przystosowane do potrzeb wszystkich uczniów. Wszystkie pracownie
wyposażone są w rzutniki multimedialne, laptopy, a także monitory
interaktywne. W szkole jest pracownia informatyczna dostosowana
do zajęć z e-sportu, pracownia biofeedback’u, wszystkie sale lekcyjne

rzają horyzonty, a także
że pomagają
w życiowych wyborach. WspółpraWspółpr
cujemy z Politechniką Opolską,
ską,
Uniwersytetem Opolskim oraz różró
nymi fundacjami m.in. PROMENAPROMEN
DA, PRACOWNIA PROFILAKTYKI
POZYTYWNEJ.
Co roku w szkole organizujemy
Dzień Pierwszaka, aby młodzież
szkolna od pierwszych dni mogła się
integrować nie tylko w swoim grog
nie, ale również z innymi klasami,
nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Humaniści mogą się wykazać podpo
czas konferencji naukowych z języka
polskiego i historii. Mamy Szkolny
Klub Honorowego Krwiodawcy
dawcy
i koło PCK. Podejmowane są rówró
nież
działania
ekologiczne
i prozdrowotne: Sprzątanie Świata,
Weekendowe Szkoły Biologiczne,
giczne,
profilaktyka uzależnień ARS, Marsz
Nadziei, happeningi antynikotyn
nowe. Realizujemy programy autorskie
z ekologii, które zostały nagrodzone
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska. Przeprowadzamy
wadzamy lekcje
w terenie np. w muzeach, bibliotebibliot
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alnie. Szkolny pedagog i psycholog
są dla wszystkich uczniów, nie tylko
dla tych, którzy mają problemy.
W szkole można korzystać z konsultacji doradcy zawodowego.
Naszą wiedzą i doświadczeniem
chcemy dzielić się z uczniami zanim
wstąpią w mury naszej szkoły organizując darmowe zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
Powtarzamy, uzupełniamy i systematyzujemy wymaganą na egzaminie wiedzę. A na koniec kursu organizujemy
próbny
egzamin.
Otwierając
się na
po-

mają rzutniki multimedialne lub
monitory interaktywne, w całej
szkole jest dostęp do Internetu
(również na szkolnym korytarzu).
Podczas przerw uczniowie mają
możliwość relaksowania się w wygodnych pufach lub rozładowania
napięcia przy ping pongu, czy piłkarzykach. Przerwy można spędzać

również w parku przy budynku
szkolnym. W szkole znajduje się
stołówka. Budynek PLO nr VI jest
przyjazny uczniom niepełnosprawnym, posiada odpowiednie toalety,
podjazdy, schodołaz i windę/ platformę dla niepełnosprawnych,
a pomocą służy pracownik szkoły
zatrudniony specjalnie w tym celu.
Mamy pełnowymiarową salę gimnastyczną z możliwością odbywania
lekcji na przylegających boiskach
szkolnych, stadionie lekkoatletycznym, parku osiedlowym, a po lekcji
WF-u można korzystać z pryszniców
przy szatniach.
Kameralna atmosfera zapewnia
komfort emocjonalny i psychiczny.
Kadra nauczycieli jest wysoko wykwalifikowana i przyjazna. Nauczyciele znają swoich uczniów i podchodzą do każdego z nich indywidu-

trzeby
otaczającego
nas świata,
wymogi
przyszłego
pracodawcy pracujemy nad dołączeniem do grona BUDZĄCEJ SIĘ
SZKOŁY.
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Szkoła nieskończonych możliwości
Stoisz przed wyborem nowej szkoły. Co jest dla Ciebie ważne?
Z pewnością powiesz, że istotna jest dobra
lokalizacja, ważna bogata sieć komunikacji miejskiej,
że znaczenie ma przestrzeń szkoły dostosowana
do wymagań uczniów oraz grono wykwalifikowanych
nauczycieli. Zapewne zależy Ci, aby uczęszczać
do szkoły, która oferuje pomoc i zrozumienie
ze strony nauczycieli. Poszukujesz miejsca, które
zachęca do rozwijania i realizowania indywidualnych
pasji, bo szkoła to nie tylko nauka, to także wspaniała atmosfera i możliwość
udziału w wielu szkolnych wydarzeniach. Właśnie wymieniłeś najważniejsze
zalety PLO VIII.

Poznaj nas bliżej

Samorząd Uczniowski

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości

Nic o nas bez nas. Chcesz
zmieniać nasze miasto?
Działamy w komisjach
Młodzieżowej Rady Miasta
Opola. Współdecydujemy
o przyszłości młodych opolanek
i opolan. Z nami możesz też
kreować szkolną rzeczywistość.
Więcej dowiesz się
z Facebooka — Samorząd
Uczniowski LO8 w Opolu.
Czekamy na Ciebie!

To największe na świecie
wydarzenie promujące
przedsiębiorczość wśród
młodych ludzi. Nasza aktywność
została wyróżniona honorowym
tytułem "Najaktywniejszej
Szkoły w programie Otwarta
firma 2020".

Grupa Ratownicza
Interesuje Cię, jak udzielić
pierwszej pomocy
przedmedycznej? Może chcesz
zostać ratownikiem WOPR-u
lub GOPR-u, przygotować
się do kursu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy? Nauczymy Cię,
jak podejść do poszkodowanego
oraz udzielić mu pierwszej
pomocy. Zapraszamy, bo nie ma
nic cenniejszego jak umiejętność
uratowania czyjegoś życia.
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Sport i rekreacja
Dbasz o zdrowie?
Lubisz aktywność fizyczną?
Proponujemy bogatą ofertę
zajęć i praktyki zdrowia body
mind, m.in. jogę, pilates
oraz techniki relaksacji
i mindfulness. Korzystaj z nami
z wielofunkcyjnego boiska
sportowego, a dodatkowo
z kręgielni, pływalni, siłowni
na świeżym powietrzu,
lodowiska.
Robotyka
Chcesz połączyć teorię
z praktyką, nowoczesne
technologie nie są Ci obce?
To zajęcia koła są czymś w sam
raz dla Ciebie! Działamy
w ramach Opolskiej Ligii
Robotów, na zajęciach
wykorzystujemy inteligentne
klocki LEGO i komponenty
oparte na modułach Arduino.
Wszystko dla pasjonatów
robotyki i elektroniki!

Odyseja Umysłu
Wykaż się nieszablonowym
i krytycznym myśleniem.
Weź z nami udział
w międzynarodowym konkursie,
który łączy w praktyce wiedzę
i wyobraźnię, naukę i sztukę.
Uczennice naszego Liceum
awansowały do ogólnopolskiego
finału. Może właśnie z Tobą
osiągniemy jeszcze więcej.

Teatr
Masz artystyczną duszę?
Czujesz się swobodnie
na scenie? Szkolne koło
teatralne Kalambur to idealne
miejsce dla Ciebie. Tu będziesz
miał możliwość doskonalenia
wymowy, recytacji
z odpowiednią artykulacją,
akcentem, tempem, intonacją.
Rozbudzimy w Tobie
twórczą aktywność.
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Zwolnieni z Teorii

Angielska Liga Zadaniowa

Chcesz wziąć udział w ciekawym
projekcie? Poznać wyjątkowych ludzi?
Może interesuje Cię problematyka
współczesnego świata? Działaj,
wpływaj, bądź aktywny razem z nami.

Nie trzymaj języka za zębami wykaż się w szkolnym konkursie
Angielska Liga Zadaniowa!
To świetny trening przed maturą
i konkursami, a także okazja
do rozwijania swoich
językowych zainteresowań.
Materiały autentyczne, które
znajdziesz w każdym zestawie
konkursowym, pozwolą
Ci utrzymywać stały kontakt
z praktycznym językiem
angielskim.

Szkoła Humanitarna
Jako jedna z 15 szkół w Polsce
bierzemy udział w projekcie
Polskiej Akcji Humanitarnej.
Uczymy odpowiedzialności za to,
jak wygląda świat.

Kadra
Mamy profesjonalną kadrę
pedagogiczną, która stale podnosi
swoje kwalifikacje. Wśród
nauczycieli jest wielu czynnych
egzaminatorów z kluczowych
przedmiotów maturalnych.
Znaleźliśmy się na 22 miejscu
w województwie
w tegorocznym
Rankingu
Najlepszych
Liceów w Polsce.

Więcej dowiesz się z naszej strony internetowej i Facebooka, obserwuj
nas na Instagramie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szk. 2021/22

My stawiamy na Ciebie, Ty postaw na nas
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KLASA MEDYCZNA
ROZSZERZENIA
1.
2.
3.

Biologia z elementami dietetyki
Chemia / matematyka
Język angielski / matematyka

Przed Tobą otwierają się szerokie horyzonty, wybierając ten profil będziesz
mógł kontynuować naukę na uczelniach medycznych i w przyszłości zostać,
np. lekarzem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą czy dietetykiem.

W tej klasie zyskujesz możliwość udziału w wykładach i ćwiczeniach
na uczelniach wyższych, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje.
W szkolnym laboratorium biologicznochemicznym, nowocześnie wyposażonym,
nabędziesz praktycznych umiejętności.
Wraz z naszą Grupą Ratowniczą zgłębisz
tajniki pierwszej pomocy przedmedycznej.
Możesz także wziąć udział w inspirujących
zajęciach z dietetyki.

„Liceum nr VIII to wspaniałe miejsce pełne życzliwych nauczycieli, którzy chcą
dla nas, uczniów, jak najlepiej. Choć nauka na profilu medycznym wymaga,
nie będę kłamać, dużej samodyscypliny, to satysfakcja jest ogromna.
Świadomość, że kiedyś dzięki tej wiedzy możemy pomóc drugiemu człowiekowi,
jest wspaniałą motywacją.” Julka, 1 a

Poczuj chemię do biologii!
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KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ROZSZERZENIA
1.
2.
3.

Język polski
Biologia / historia
Język angielski / geografia

„To doskonały wybór, jeżeli
interesują Cię relacje
międzyludzkie. Nauczyciele
prowadzą lekcje z pasją
i zaangażowaniem, otacza nas
przyjazna atmosfera.” Monika, 2e

Ten profil dedykowany jest osobom
poważnie myślącym o studiach
w zakresie
nauk
społecznych.
Wprowadzimy Cię w fascynujący
świat ludzkiego umysłu.
Obowiązkowym rozszerzeniem jest język polski, na którym nauczysz się
twórczego i krytycznego myślenia. Będziesz rozwijać umiejętność skutecznego
porozumiewania się.
„U nas prężnie działa radiowęzeł.
Na przerwach możesz posłuchać
muzyki, zrelaksować się
na wygodnych kanapach i wyskoczyć
do pobliskiej knajpki na pyszny
lunch.” Natalia, 1 b

Chętnych zapraszamy na zajęcia Koła Psychologicznego, na którym poznasz
podstawowe teorie dotyczące, m. in. wychowania, uczenia się i nauczania oraz
kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Natomiast nasze koło
teatralne „Kalambur” pozwoli na ekspresję Twoich emocji.
Poznaj swoje myśli a poznasz samego siebie
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KLASA LINGWISTYCZNO-MEDIALNA
ROZSZERZENIA
1.
2.
3.

Język angielski
Język polski / WOS
Historia / geografia

Marzysz o karierze dziennikarskiej? Angielski jest twoją pasją? Zapraszamy
do klasy lingwistyczno – medialnej z rozszerzonym językiem angielskim
pod patronatem Radia Opole. Współpracujemy także z Wydziałem Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego. Ten profil umożliwi Ci również podjęcie studiów
filologicznych czy prawniczych.

„Swoją przyszłość wiążę z językami,
więc decyzja o wyborze profilu była
oczywista. Ale przecież Ósemka
to nie jedyna szkoła w Opolu z takim
kierunkiem. Zatem, co zaważyło
o moim ostatecznym wyborze?
Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia
związane z przedmiotami, a także
z przedstawicielami różnych
instytucji. I mimo pandemii
odbywały się spotkania online
z przedstawicielami tych placówek.
Wiem, że mój wybór, to dobra
decyzja.” Karolina, 1 c

Angażuj się w działalność mediów
szkolnych. Możesz być redaktorem
szkolnego pisemka Classroom Buzz,
prezenterem w radiowęźle Kamyk.
Jeden język ustawia Cię w korytarzu
życia. Dwa języki otwierają każde
drzwi po drodze Frank Smith
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Rozwijaj swoje umiejętności, biorąc
udział
w szkolnym
konkursie
Angielska Liga Zadaniowa. Sprawdź
swoją
wiedzę
w Olimpiadzie
Języka Angielskiego. Szlifuj akcent
podczas warsztatów wymowy.
Stosuj go w praktyce
podczas
międzynarodowych kontaktów.

KLASA OGÓLNA z rozszerzonym językiem angielskim
(możliwość rozszerzenia z przedmiotów ścisłych lub humanistycznych)
ROZSZERZENIA
1.
2.
3.

Język angielski
Matematyka / język polski
Historia /geografia / fizyka

Jesteś człowiekiem otwartym na wiele
możliwości?
Lubisz
język
angielski?
Poszukujesz profilu dla siebie, ale nie jesteś
zdecydowany na jeden konkretny?
Klasa ogólna daje szansę wysokiego poziomu
kształcenia, przygotowując w kierunkach
humanistycznych lub ścisłych. W zależności
od wyboru ścieżki masz możliwość dalszej
edukacji na kierunkach humanistycznych,
np. filologie, prawo, dziennikarstwo lub ścisłych,
m.in. ekonomia, bankowość, informatyka.
Stawiamy na wysoki poziom znajomości języka
angielskiego. Dlatego pierwszym obowiązkowym
rozszerzeniem dla wszystkich jest ten język obcy,
bez znajomości którego trudno odnaleźć się
we współczesnym świecie.
Następny krok należy do Ciebie, jako drugie rozszerzenie możesz wybrać język
polski, jeśli czujesz się bardziej humanistą lub matematykę, jeśli królowa nauk
jest bliższa Twojemu sercu. Jako trzecie rozszerzenie proponujemy historię,
geografię lub fizykę.
„Szkoła pozwala na rozwijanie pasji
oraz poszerzanie własnej wiedzy dzięki
zapewnieniu uczniom uczestnictwa
w różnorodnych akcjach
i inicjatywach” Dominika, 2 e

„Ósemka proponuje nowatorskie
podejście do nauki, poszerza
horyzonty, otwiera ścieżki
do przyszłej kariery zawodowej.
Polecam!” Julia, 2 dsp

Tu możesz wszechstronnie się rozwijać, odkrywając siebie
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IXPLOre!
Myslisz: nauka, sport, rozwój,
mówisz: „Dziewiatka”

PLO IX to:
jedyne liceum w województwie, które łączy wysoką jakość
edukacji ze sportowym rozwojem pasji swoich uczniów,
szkoła, która sprzyja tworzeniu przyjaznych i partnerskich relacji pomiędzy
wszystkimi jej podmiotami,
nauczyciele bardzo dobrze przygotowani do pracy z licealistami, posiadający
uprawnienia egzaminatorów maturalnych, praktycy doświadczeni w
nauczaniu, kreatywni i otwarci na zmiany,
specjalistyczna kadra trenerska,
szkoła nowocześnie wyposażona, spełniająca wymagania ucznia XXI wieku
(szafki uczniowskie, stołówka, miejsca do rekreacji, sala audiowizualna,
siłownia),
szkoła położona w pobliżu nowoczesnych obiektów sportowych
udostępnionych uczniom: hala Stegu Arena, Opolskie Centrum Sportu,
hala Politechniki Opolskiej, stadion lekkoatletyczny,
możliwość rozwoju pasji i zainteresowań uczniów poprzez bogatą ofertę
zajęć pozalekcyjnych, innowacji, programów autorskich, programów
wspomagających, przedsięwzięć szkolnych,
zespół pedagogiczno-psychologiczny zapewniający wsparcie i pomoc
każdemu uczniowi.
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IXPLOre!

IA - HUMANISTYCZNO-PRAWNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia
Przedmioty do wyboru: geografia lub język angielski
Języki obce: język angielski
drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
- język polski, matematyka, historia
- j. angielski lub geografia lub wiedza o społeczeństwie.
Klasa dla osób o zainteresowaniach humanistycznych
w tym prawniczych, literackich, dziennikarskich.

Uczniowie tej klasy będą współpracować
z Wydziałem Prawa i Administracji oraz
Wydziałem Historyczno-Pedagogicznym
Uniwersytetu Opolskiego.

Dodatkowe zajęcia:
- innowacja z elementów
historii prawa,
- koło teatralne,
- mediacje i negocjacje,
- innowacja z języka angielskiego,
- innowacja z dziennikarstwa
sportowego,
- udział w rozprawach sądowych.

www.plo9.opole.pl
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BIOLOGICZNOPSYCHOLOGICZNA

IXPLOre!

IB -

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język polski
Przedmioty do wyboru: geografia, chemia
lub język angielski
Języki obce: język angielski
drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
- język polski, matematyka, biologia
- j. angielski lub chemia lub edukacja dla bezpieczeństwa.
Klasa dla osób o zainteresowaniach
humanistycznych i przyrodniczych

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach
laboratoryjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
w Instytucie Biologii oraz Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.

Dodatkowe zajęcia:
- warsztaty psychologiczne,
- mediacje i negocjacje,
- zajęcia laboratoryjne z biologii
i chemii,
- treningi pracy zespołowej, debaty
i warsztaty,
- innowacja z języka angielskiego.

www.plo9.opole.pl
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LEKKOATLETYKA

IXPLOre!

IC - PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia,
język angielski
Przedmioty do wyboru: geografia, chemia
lub język angielski
Języki obce: język angielski
drugi język do wyboru: j. niemiecki,
j. włoski, j. hiszpański

A
KLORATSOWA

SP

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
- język polski, matematyka, język angielski
- biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa.

Klasa pod patronatem AZS Politechniki
Opolskiej. Treningi odbywać się będą
na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym
im. Opolskich Olimpijczyków,
w Opolskim Centrum Sportu (obok Stegu
Arena) oraz w hali Politechniki Opolskiej

www.plo9.opole.pl
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PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW

IXPLOre!

ID - PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia,
język angielski
Przedmioty do wyboru: geografia, chemia
Języki obce: język angielski
drugi język do wyboru: j. niemiecki,
j. włoski, j. hiszpański

A
S
A
L
K TOWA

SPOR

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
- język polski, matematyka, język angielski
- biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa.
Klasa pod patronatem KPR Gwardia Opole oraz
UNI Opole. Treningi odbywać się będą w Stegu
Arena, w hali Uniwersytetu Opolskiego oraz
w Opolskim Centrum Sportu (obok Stegu Arena).

SUKCESY W PIŁCE SIATKOWEJ

Mistrzostwo Województwa Opolskiego w Lidze Juniorek
i Lidze Kadetek.
V miejsce w Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej,
kat. młodziczki.

Udział w turnieju ½ Finału
Mistrzostw Polski w kategorii Kadetka.

SUKCESY W PIŁCE RĘCZNEJ

Mistrzostwo Województwa Juniorów
i Juniorów Młodszych
II Miejsce w 1/16 i III miejsce
w 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów
III miejsce w Trzeciej Lidze
Dolnośląskiej Seniorów

www.plo9.opole.pl
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IXPLOre!

IE - PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, język angielski
Języki obce: język angielski
drugi język do wyboru: j. niemiecki,
j. włoski, j. hiszpański

A
KLORATSOWA

SP

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
- język polski, matematyka, język angielski
- biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa.

Klasa pod patronatem OKS Odra Opole
i MOSiR Opole.
Treningi odbywać się będą w Centrum
Sportu na ul. W. Rutkiewicz 10 w Opolu

(w pobliżu ul. Północnej) – dowóz
uczniów zapewnia szkoła.

SUKCESY W PIŁCE NOŻNEJ
Mistrzostwo Województwa Opolskiego
w roczniku 2005
Udział w rozgrywkach Centralnej
Ligi Juniorów U15 i U17

www.plo9.opole.pl
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Odkryj swój sposób na sukces!

IXPLOre!
Uczniom klas sportowych oferujemy:
jednolity system szkolenia sportowego, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
trenerską, treningi w nowoczesnych obiektach sportowych, plan nauczania
dostosowany do planu treningowego, opiekę fizjoterapeuty, konsultacje
z dietetykiem, warsztaty z psychologii sportu, innowację z dziennikarstwa
sportowego, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, pomoc w zakwaterowaniu
w Opolu, możliwość korzystania z siłowni, rozwijanie pasji sportowych i
kontynuowania kariery w drużynach seniorskich, udział w rozgrywkach
ligowych, turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych,
udział w obozach sportowych, możliwość realizacji obowiązku
szkolnego w formie indywidualnego toku nauki.

Projekt, programy
i przedsięwzięcia edukacyjne:
Szkolny Turniej Mediacji
Konferencja i konkurs pod hasłem „Mózg- wielka tajemnica”
Konkurs międzyszkolny i szkolny „Matematyka – to się liczy!”
Konferencje popularnonaukowe upamiętniające wydarzenia historyczne
Program Szkoła z klasą 2.0
Konkurs wokalny The Vioce of Nine”
Cykliczny konkurs „Espace School”
Ogólnopolskie Programy Sportowe z piłki ręcznej (OSPR) i siatkowej (SOS)
Program „Be active” w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
Program SKS – Szkolny Klub Sportowy
Projekt „Spotkania z Mistrzem”
Program „Szkoła Promująca Zdrowie”
„Pomocna Dziewiątka” – wolontariat
Uroczystość „Złote Klucze”
„Adapciak”, wycieczki krajowe i zagraniczne
Odyseja Umysłu
Konkursy przedmiotowe, tematyczne, językowe
Innowacje i programy autorskie

Myslisz: nauka, sport, rozwój,
mówisz: „Dziewiatka”
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Zespół Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Publiczne Technikum nr 6
ARANŻACJA WNĘTRZ

RENOWACJA

BUDOWNICTWO

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
MONTER STOLARKI
BUDOWLANEJ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH

STOLARZ

MURARZ - TYNKARZ

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

ELEKTRYK

MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH, DEKARZ, MECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, LAKIERNIK, TAPICER, FRYZJER,
SPRZEDAWCA, KUCHARZ, CUKIERNIK, PIEKARZ, WĘDLINIARZ ITP.
Branżowa Szkoła II stopnia nr 2
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
INŻYNIERIA SANITARNA
MEBLARSTWO
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr IV

www.zsbopole.pl

76

Publiczne Technikum nr 6

TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ
Z INNOWACJĄ: Florystyka z elementami fotografii
UMIEJĘTNOŚCI:
 projektowanie nowoczesnych wnętrz
 organizacja robót budowlano-wykończeniowych
 projektowanie form małej architektury
 umiejętność organizacji przestrzeni
 wiedza z zakresu psychologii koloru
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
 firmy budowlano-wykończeniowe
 biura projektowo-architektoniczne
 markety budowlano-wykończeniowe
 własna działalność gospodarcza
 firmy wystawiennicze
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 BUD.AW1 – Wykonywanie i realizacja projektów
aranżacji wnętrz
Publiczne Technikum nr 6

TECHNIK BUDOWNICTWA

Z INNOWACJĄ: Zarządzanie nieruchomościami
UMIEJĘTNOŚCI:
 prowadzenie dokumentacji budowy
 sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 nadzór nad pracami budowlanymi
 organizowanie robót związanych na terenie budowy
 wykonywanie i montaż konstrukcji budowlanych
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
 przedsiębiorstwa budowlane
 państwowy nadzór budowlany
 biura projektów
 prowadzenie własnej firmy budowlanej
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów
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Publiczne Technikum nr 6

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
UMIEJĘTNOŚCI:
 prace budowlane i renowacyjne zabytków
 rekonstrukcja detali architektonicznych
 projektowanie sztukatorskich dekoracji
 wykonywanie polichromii
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
 instytucje zajmujące się ochroną zabytków
 muzea
 firmy oferujące renowację obiektów kultury
 kompleksy pałacowo-zamkowe
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 BUD.23 – Wykonywanie i renowacja detali
architektonicznych
 BUD.24 – Prowadzenie prac renowatorskich elementów
architektury
Publiczne
6
Publiczne Technikum nr 6na

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Z INNOWACJĄ: Konsultant ślubny (Wedding planner)
UMIEJĘTNOŚCI:
 projektowanie i urządzanie terenów zieleni
 pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 konserwacja obiektów architektury krajobrazu
 posługiwanie się dokumentacją projektową
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
 firmy pielęgnujące zieleń
 biura projektowe oraz firmy geodezyjne
 szkółki drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 jednostki administracji samorządowej (wydział geodezji
i kartografii)
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja
roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową
oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
 murarz-tynkarz
 stolarz
 monter sieci i instalacji sanitarnych (patronat niemieckiej
firmy Kafril)
 monter stolarki budowlanej (nowy zawód!!!)
 elektryk
 klasy wielozawodowe (wszystkie zawody wg klasyfikacji,
m.in.: monter izolacji budowlanych, dekarz, mechanik
pojazdów samochodowych, lakiernik, tapicer, fryzjer,
sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz i wiele
innych)
OFERUJEMY:
 gwarancję zatrudnienia w zawodzie
 zatrudnienie w przedsiębiorstwach i prywatnych firmach
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 szkolenia zawodowe i dokształcające kursy
 stypendia naukowe dla najlepszych

PROJEKTY TECHNICZNE UCZNIÓW
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Branżowa Szkoła II stopnia nr 2
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacja: BUD.25 – Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
 Technik inżynierii sanitarnej
Kwalifikacja: BUD.20 – Organizacja robót związanych
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych.
 Technik technologii drewna
Kwalifikacja: DRM.08 – Organizacja i prowadzenie procesów
przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.
OFERUJEMY:
 naukę na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia
 dwuletni cykl kształcenia zawodowego
 po zdaniu egzaminu uzyskanie tytułu technika
 możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości
 system zaoczny – zjazdy co dwa tygodnie (piątek-sobota)

WIZUALIZACJE – PROJEKTY UCZNIÓW
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PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE
Realizujemy różnorodne projekty i programy edukacyjne,
w tym te, które są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
PROJEKTY I PROGRAMY:
 „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”
 „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy”
 Programu Erasmus+ i POWER
KORZYŚCI:
 rozwój kwalifikacji zawodowych
 doskonalenie językowych kompetencji zawodowych
 uzyskanie certyfikatów i dyplomów
 zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
 staże zawodowe uczniów (Słowacja, Niemcy, Hiszpania)
 poszerzanie kompetencji społecznych

SZKOLNE AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

81

WSPÓŁPRACA
 PATRONAT FIRM:
OPEX, ENERGOPOL, FILPLAST, TAURON
 INSTYTUCJE I PARTNERZY:
Urząd Miasta Opola, Polski Czerwony Krzyż, Państwowa Straż
Pożarna, Ratownictwo Wodne OSP Opole, Ochotnicze Hufce
Pracy, Sąd Okręgowy w Opolu Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów
 UCZELNIE:
Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła
Bankowa
 WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:
Opolska Izba Gospodarcza, Knauf, Kafril, Fakro, IKEA,
Centrum Kształcenia Zawodowego
Urząd Miasta Opola, Polski Czerwony Krzyż, Państwowa Straż

DZIAŁALNOŚĆ

 staże uczniowskie
 wycieczki zawodowe
 kursy specjalistyczne
 konkursy wewnątrzszkolne
 krajowe turnieje zawodowe
 targi branżowe
 koła zainteresowań
 wolontariat
 warsztaty artystyczne
warzysz

SUKCESY
 BRĄZOWA SZKOŁA 2021 (Technikum Publiczne nr 6)
 SREBRNA SZKOŁA 2020 (Technikum Publiczne nr 6)
 III Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym
„ZŁOTA KIELNIA” 2020
 Budowlanka – Laureat EDUinspiracje 2020
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J

ak zaprosić do szkoły, która tak wiele oferuje, w kilku zaledwie zdaniach? Może jednym
stwierdzeniem, że po prostu lubimy tu być, wspólnie pracować i ciekawie spędzać czas, na ulicy Kościuszki 43 w Opolu i jesteśmy dumni, że po raz
kolejny zostaliśmy uznani w Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2021 za Najlepsze
Technikum w województwie opolskim i 15 najlepsze technikum w skali całego kraju.
Nasz budynek jest jak szachownica, która
należy do dwóch głównych graczy: nauczycieli
i uczniów. I nigdy nie stosujemy w naszej grze
gambitu, aby uzyskać lepszą pozycję. Każdy jest
dla nas ważny, każdy równo traktowany.
Nauczyciele zarażają swoją pasją do fotografowania, inspirują wokalnie, poetycko, graficznie,
filmowo, rozwijają sportowo. Uczniowie także
niejednokrotnie wpływają na nauczycielskie pasje. Tak powstaje atmosfera otwartości, tolerancji
i wspólnego kreatywnego działania. Aktywność
naszej młodzieży powoduje, że jest zapraszana
do elitarnych projektów ogólnopolskich, jak np.:
„To my tworzymy świat” we współpracy z firmą
CANON i Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu
czy prestiżowego projektu „Europejski Korpus
Solidarności”.

Cześć! Jestem przewodniczącym Ekonomika i podzielę się z Tobą kilkoma uwagami na temat mojej
szkoły.
Dobrze pamiętam moment, kiedy musiałem
podjąć decyzję, gdzie chcę się dalej uczyć. Miałem
szczęście. Dlaczego? Bo wybrałem najlepszą szkołę
techniczną na Opolszczyźnie! Świadczą o tym nie
tylko wyniki egzaminów, ale również dobra opinia
uczniów. Tutaj nikt nie jest pionkiem. Każdy ma
swój głos. Już jako uczeń klasy drugiej w zawodzie
technik ekonomista dowiedziałem się wielu pasjonujących rzeczy na temat podstaw ekonomii, statystyki i prawa. Teraz wiem, na czym polega mechanizm rynkowy i jak założyć własną firmę. W szkole
zawsze mogę liczyć na wsparcie, nawet w trudniejszych chwilach. Jesteśmy różni, ale zawsze znajdzie
się ktoś do rozmów.

Bezpieczeństwo w przyszłości – to daje nasza
szkoła absolwentom. Zdana matura, zdobycie
zawodu, a nawet kilku w ciągu 5 lat, zapewnią
stabilizację: pracę, a także możliwość podjęcia
studiów na wyższych uczelniach. Robimy wszystko, aby młodzież naszej szkoły sprostała najnowszym wymaganiom współczesnej rzeczywistości.
Uczymy mobilności, współpracy, komunikacji,
otwartości, rozwiązywania problemów, odwagi
i nie zapominamy o tradycji oraz dobrym wychowaniu. To czyni naszą młodzież konkurencyjną na
rynku pracy.
W Ekonomiku pamiętamy o naszym patronie
gen. Stefanie Roweckim „Grocie” i historii, nie
jesteśmy obojętni, co potwierdzają działania naszych wolontariuszy, potrafimy rywalizować zarówno w nauce, jak i w sporcie, zdobywając wiele
sukcesów. I… wspólnie cieszymy się ze wszystkich osiągnięć. Mamy partnerów: pracodawców,
wyższe uczelnie, instytucje kultury i od nich także
czerpiemy wiele inspiracji. Nie zawsze siedzi się tu
w ławkach, często zajęcia prowadzone są w alternatywny sposób.
Drogi Ósmoklasisto! Jeżeli lubisz być sobą,
nie pragniesz ograniczeń, ale chcesz rozwoju, to
dołącz do nas! Obok nauki na najwyższym poziomie, zapewnimy ci także przygodę na naszej szachownicy pełnej inicjatyw, szalonych projektów,
współpracy, wyjazdów oraz niekonwencjonalnych pomysłów. Spójrz na strony w tej publikacji,
to praca naszych uczniów, wspieranych przez nauczycieli. Nawet w trudnym czasie zdalnego nauczania, stworzyliśmy razem projekt, który nas

Dodatkowo w szkole panuje miła i życzliwa
atmosfera. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo to
sprawia, że chcę w niej przebywać. Nauczyciele,
których poznałem, utwierdzili mnie w przekonaniu,
że najważniejsze w życiu jest wytrwałe dążenie do
celu. Stawiając sobie cele, jesteśmy w stanie lepiej
określać życiowe priorytety. Dzięki temu możemy
działać w zgodzie ze sobą, swoimi potrzebami
i marzeniami. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
Dlatego zapraszam Ciebie i liczę, że we wrześniu
spotkamy się w tej szkole.
Jaki będzie Twój następny ruch?
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ZSEk
Dawid Feliks
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I MIEJSCE

w rankingu techników
w województwie opolskim

XV MIEJSCE

w rankingu techników w Polsce

opisuje. Zdjęcia, grafiki i teksty tu umieszczone
są autorstwa Zuzi, Agnieszki, Wita, Aleksandry,
Floriana, Remigiusza, Aleksandry, Krzysztofa,
Carmen, Dawida, Weroniki, Karoliny i Agaty.
Oni zrobili już swój ruch, teraz kolej na
Ciebie.
Zapraszam do naszej gry.
Dyrektor ZSEk
Ewa Nowak-Kübler

EKONOMIK OPOLE
MIEJSCE NA TWÓJ RUCH
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RACHUNKOWOSC

ZAWÓD KSIĘGOWEGO ZAWSZE BYŁ I BĘDZIE CENIONY

Popyt na profesjonalne usługi księgowe jest ogromny i to się raczej prędko nie zmieni. Uzyskanie zawodu technika rachunkowości
stwarza możliwość ciągłego rozwoju i nowych perspektyw. Specjalista od controllingu, analityk, doradca podatkowy to tylko
kilka opcji. W Ekonomiku od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu i dzięki
temu trzymamy rękę na pulsie. Pod okiem bardzo doświadczonych nauczycieli i praktyków nauczysz się prowadzenia analizy
finansowej, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, ewidencjonowania operacji gospodarczych. Jeśli stawiasz
na rozwój i chcesz mieć realny wpływ na kształt i funkcjonowanie firmy dołącz do tygrysów rachunkowości! Rozgrywki księgowe
prowadzi mgr inż. Anna Suchińska (na zdjęciu) – miłośniczka wspinaczek górskich, która od wielu lat z dużym powodzeniem
przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych.
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07 prowadzenie rachunkowości
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: specjalista ds. księgowości, sektor bankowy, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe,
biura rachunkowe, analityka finansowa.

MAMY WIZJĘ, POMYSŁY I ENERGIĘ. REKLAMA NIE MOŻE BYĆ BANALNA

REKLAMA

Jak tworzyć komunikat reklamowy, projektować bilbordy i wymyśleć key visual dla kampanii reklamowej? To zadanie
dla technika reklamy! Pod okiem praktyków i pasjonatów reklamy dowiesz się, jak poprawnie przygotować reklamę
w programach do grafiki wektorowej i rastrowej (pracujemy na CorelDRAW i Adobe Illustrator). Na zajęciach
z komunikacji i psychologii reklamy poznasz najważniejsze techniki perswazyjne i dowiesz się, jak skutecznie
i efektywnie przygotować przekaz reklamowy. Reklamowcy w Ekonomiku mają dużo zajęć praktycznych,
dzięki którym zdobywają doświadczenie w kreacji oraz realizacji kampanii reklamowej szkoły. Nieszablonowe
podejście do realizacji kampanii reklamowej oraz duże zaangażowanie uczniów w wizerunek Ekonomika
to znak rozpoznawczy szkoły. Nad zawodowcami czuwa partner szkoły – Pan Tomasz Stotko, właściciel
agencji reklamowej ArSter. Na zajęciach z komunikacji reklamy oraz przygotowania projektów reklamowych
spotkacie mgr Maję Janczak (na zdjęciu) – projektantkę, graficzkę i tatuażystkę.
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE):
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego, PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: account menager, specjalista ds. marketingu, art designer,
copywriter, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. PR

FOTOGRAFIA

LIFESTYLOWE ZDJĘCIA ULICZNE CZY FOTOGRAFIA MODY?

Organizacja pracy na planie zdjęciowym, dobór parametrów oświetlenia i rejestracji zdjęcia to najważniejsze kompetencje w zawodzie technik fotografii i multimediów. Podczas nauki zawodu będziesz pracować nad obróbką cyfrową zdjęć w programie Adobe
Photoshop, poznasz tajniki pracy w ciemni fotograficznej i najważniejsze zasady kompozycji obrazu. W części multimedialnej (druga
kwalifikacja) nauczysz się projektowania graficznego w programach Adobe Illustrator i CorelDRAW, a także wykonywania animacji
i przygotowania identyfikacji wizualnej. Fundamentalną umiejętnością w tym zawodzie jest precyzja i dzięki niej szkoła uzyskuje
bardzo wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Dobremu fotografowi potrzebne są także kompetencje miękkie: otwartość,
umiejętność współpracy z ludźmi i chęć do kreowania rzeczywistości. Obsługi powiększalnika w ciemni i obróbki cyfrowej obrazu
nauczy Ciebie mgr Piotr Wójcik – nauczyciel fotograficznych i reklamowych przedmiotów zawodowych, UX designer, członek Zespołu Krajowego w kwalifikacji AUD.02 przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Daj się wciągnąć w świat fotografii!
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: studia fotograficzne, agencje reklamowe, redakcje,
wytwórnie filmowe, działy promocji i reklamy, laboratoria kryminalistyczne.
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PROGRAMOWANIE

KSZTAŁCIMY NOWYCH WIZJONERÓW!

Branża IT poszukuje zdolnych, logicznych i samodzielnych twórców. Nudzą Cię aktualnie dostępne aplikacje? Stwórz własne!
W opolskim Ekonomiku zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat języków programowania (m.in.: JavaScript, SQL, Python),
tworzenia stron, ich administrowania i bazach danych. Opanujesz zasady projektowania, programowania i testowania aplikacji
webowych, desktopowych i mobilnych. Właściwych algorytmów sortowania nauczy Ciebie mgr inż. Remigiusz Janik
(na zdjęciu) – wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i multimedialnych, pasjonat
filmów i gier komputerowych.
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych, INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: programista baz danych, Web Developer, programista systemów łączności
komputerowej, projektant aplikacji, menadżer projektu.

EKONOMIA

SZACH-MAT! EKONOMIŚCI ZAWSZE WYGRYWAJĄ!
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości w naszej szkole zdobywają najwyższe pozycje w olimpiadach i konkursach branżowych. Obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości oraz działalności gospodarczej to najistotniejsze umiejętności ekonomisty. W szkole
nauczysz się stosować różne metody kalkulacji cen sprzedaży, a także sporządzać deklaracje i zeznania podatkowe. Rynek szuka profesjonalistów, a my pomożemy Tobie do nich dołączyć. Wszystkiego na temat finansów
przedsiębiorstwa oraz założenia własnej firmy dowiesz się od mgr Patrycji Dawid (na zdjęciu) – nauczycielki
przedmiotów ekonomicznych, absolwentki Ekonomika, właścicielki restauracji i miłośniczki tzw. słodkich stołów.
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): EKA.04 prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: banki, biura maklerskie, firmy consultingowe,
agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i podatkowe.

LOGISTYKA

STRATEGIA I TAKTYKA NIE TYLKO W SZACHACH

Zautomatyzowane magazyny, śledzenie pojazdów, drony – to przyszłość transportu. Do tego potrzebna jest kadra ambitnych
i wykwalifikowanych specjalistów, którzy szukają efektywnych rozwiązań. W szkole nauczysz się planowania, organizowania
i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych. Poznasz zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz
przechowywania i wydawania towarów. Wielu absolwentów Ekonomika studiuje na prestiżowych uczelniach wyższych,
dzięki indeksom, które zdobyli, zajmując najwyższe pozycje na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Ekonomik
od lat współpracuje z austriacką firmą transportową LKW WALTER. Na pracowni transportowo-spedycyjnej spotkasz
mgr Dariusza Kordka (na zdjęciu), który wiele lat pracował w logistyce na stanowiskach kierowniczych, a jego pasje
to tenis, podróże i dobra muzyka.
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): SPL.04 Obsługa transportu, SPL.01 Obsługa magazynów
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: specjalista ds. logistyki produkcji, pracownik działu logistyki, firmy transportowo-spedycyjne,
działy sprzedaży i logistyki, lotniska, porty miejskie, centra logistyczne.

GRAFIKA I POLIGRAFIA
W TWORZENIU GRAFICZNYCH FIGUR OSIĄGNĘLIŚMY PERFEKCJĘ
Tworzenie druków reklamowych, projektów i grafik na strony www to kluczowe umiejętności w zawodzie technik grafiki
i poligrafii cyfrowej. W Ekonomiku nauczysz się tworzyć w programach Adobe Photoshop, Ilustrator, CorelDRAW, a także
poznasz zasady składu publikacji w Adobe InDesign. Uzyskasz wiedzę z zakresu przetwarzania obiektów i przygotowania
do druku 3D. Graficy z Ekonomika tworzą unikatowe projekty, dzięki którym wygrywają liczne konkursy, a ich grafiki są
stałym elementem wizualnym szkoły. Przygotowania layoutów nauczy Cię mgr Joanna Cybulka-Chruszcz (na zdjęciu)
– nauczycielka przedmiotów graficznych i poligraficznych, praktyk z nieocenioną wiedzą na temat druku i grafiki użytkowej.
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie
prac graficznych i publikacji cyfrowych, PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: wydawnictwa, agencje reklamowe, studia projektowe,
firmy poligraficzne, działy marketingu i promocji.
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OLIMPIADY

WOLONTARIAT

JAK ZOSTAĆ ARCYMISTRZEM I BYĆ W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE.
O OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIJCZYKACH, OPOLSKICH
ORŁACH I ZWYCIĘZCACH Z EKONOMIKA

WOLONTARIAT TO BARDZO DOBRE POSUNIĘCIE W KARIERZE
ZAWODOWEJ I W ŻYCIU!
Wolontariusze Ekonomika mają wspólny cel – pomoc innym.
Łączą ich pasja, dobre serce i zapał do działania. Grupa W to społeczność
uczniów z różnych klas i zawodów, a także przekrój różnych osobowości.
Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu zaangażowanych
wolontariuszy jest Koncert Charytatywny Otwarte Serce
(przed nami XV edycja) oraz akcja Pola
Nadziei, kojarzona w województwie
opolskim z żółtymi żonkilami.
W tym roku Grupa W liczy
80 osób, a koordynatorami działań
wolontariackich w Ekonomiku są:
Damian Niesłony – technik
logistyk (na zdjęciu) i Gloria Kula
– technik reklamy (na zdjęciu).
Grupa W dzięki swoim staraniom
i ciężkiej pracy została wyróżniona
w konkursie „Młodzież przyjazna
Samorządowi”.
Udział w wolontariacie jest
pozytywnie odbierany przez
pracodawców, to doświadczenie,
które warto wpisać do CV.
Dołączcie do najaktywniejszych
wolontariuszy w Opolu.

Mistrz szachowy wertuje książki, ma potężne bazy danych
w komputerach, analizuje sekwencje, partie, strategie. To jednak
nie wszystko. Szuka mentorów oraz włącza kreatywność. Dąży
uparcie do celu. I tak jest z naszymi utytułowanymi uczniami.
Pod okiem swoich nauczycieli, którzy często są także
wykładowcami na wyższych uczelniach,
każdy, kto ma niegasnący zapał,
bierze udział w olimpiadach,
konkursach i zawodowych projektach.
Korzyści? Jest ich wiele: zwolnienie
z egzaminów zawodowych
teoretycznych, z egzaminu
maturalnego, stypendia naukowe,
stypendium Prezesa Rady
Ministrów, zdobycie indeksu
na wyższą uczelnię i ogromna
satysfakcja. Opolski Ekonomik wiedzie
prym w przygotowaniu do olimpiad
zawodowych, jesteśmy sklasyfikowani
w Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Olimpijskich, obok najlepszych w Polsce
liceów i techników, a Prezydent Miasta
Opola corocznie wręcza naszym uczniom
zaszczytne odznaczenie Opolskiego Orła.
Poznaj naszą strategię wygrywania partii na
poziomie arcymistrzów i wykorzystaj swoje
zdolności. Na zdjęciu Andrea Polański –
technik reklamy – dwukrotna laureatka
Olimpiady Języka Niemieckiego.

Czekamy na Wasz
ruch!
Znajdź nas na IG
@grupaw_

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
TRZY TYTUŁY TECHNIKA W 5 LAT – ZAWODOWA ROSZADA DLA AMBITNYCH
Rynek pracy jest bardzo dynamiczny i szybko reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce.
Rok 2020 pokazał, że nic nie może być pewne i dlatego warto zaopatrzyć się w dodatkowe kwalifikacje.
Wielu uczniów kończy szkołę z dwoma lub trzema zawodami! Jak to możliwe? Wyjaśnimy na przykładzie…
W trakcie nauki w zawodzie technik rachunkowości (po ukończeniu 18 lat) możesz dodatkowo uczęszczać
na bezpłatny kurs kwalifikacyjny EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji. Większość zajęć odbywa się w systemie e-learningowym.
Na koniec szkoły, po zdaniu egzaminów zawodowych, uzyskujesz tytuł technika rachunkowości, technika
ekonomisty i technika administracji! Od wielu lat Ekonomik prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy
zawodowe (KKZ) dla dorosłych, które cieszą się dużym powodzenie i wysoką zdawalnością egzaminów!
Najlepsza osoba do kontaktu w szkole w tej kwestii to wicedyrektorka szkoły – mgr Małgorzata Radziszewska.
Uczennica klasy 3A w zawodzie technik fotografii i multimediów – Julia Sikora (na zdjęciu) planuje uzyskać dodatkową
kwalifikację PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową.
To szansa także dla Państwa (w każdym wieku)! Jeśli planujecie zmienić pracę
lub chcielibyście poszerzyć swoje kwalifikacje zapraszamy na stronę
www.ekonomik.opole.pl – nabór organizujemy co pół roku!
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SPORT

PRAKTYKI ZAGRANICZNE
I NIE TYLKO

HETMAN MOŻE PORUSZAĆ SIĘ W DOWOLNYM KIERUNKU

ROZGRYWKI W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE
I ZAWODOWA PRZYGODA ŻYCIA

W początkowej fazie gry w szachy każdy gracz ma jednego hetmana
ustawionego obok króla. Młodzi sportowcy i świetna kadra trenerów
Ekonomika sprawiają, że szkoła dominuje w licznych dyscyplinach
sportowych w Opolu i całym województwie. W poprzednich
latach szczypiornistki Ekonomika trzy razy z rzędu triumfowały
w Mistrzostwach Województwa. Drużynę szkolną tworzą
zarówno amatorki jak i dziewczęta na co dzień trenujące
w opolskich klubach sportowych. Szkolne reprezentacje
Ekonomika w piłce nożnej (dziewcząt) i piłce ręcznej, to od
wielu lat najbardziej utytułowane drużyny w mieście Opolu
i województwie.
W rozgrywkach siatkarzy, każdego roku zdobywamy medale
w Mistrzostwach Miasta Opola. Szkoła jest otwarta na kolejne
dyscypliny sportowe. Za nami także liczne sukcesy w pływaniu,
wędkarstwie, piłce plażowej
i biegach.

Na zdjęciu nasze
najsilniejsze „figury”, które
rozgrywają mecze siatkarskie w barwach
Ekonomika: Kacper Paczkowski –
technik logistyk, Mikołaj Kojs – technik
grafiki i poligrafii cyfrowej oraz Patrycja
Broj – technik rachunkowości.

Na ten moment czeka bardzo wielu uczniów Ekonomika...
To oczywiście praktyki zawodowe, które stanowią
nierozerwalny element szkolnej i zawodowej kariery uczniów
szkół technicznych. To czas, kiedy graficy, fotografowie,
ekonomiści, programiści, reklamowcy i logistycy udają
się do firm, instytucji lub zakładów na próbny test swoich
umiejętności. Oczywiście to także czas nauki praktycznej
i zdobywania kolejnych tajników
wybranego zawodu.
Dzięki programom unijnym można odbyć
także staże za granicą. Brzmi świetnie,
prawda? A jeśli powiemy, że to dopiero
początek?
Praca w firmie logistycznej w Niemczech,
agencji reklamowej w Irlandii lub
Hiszpanii? Wszystko jest dla uczniów
na wyciągnięcie ręki już w trzecim
roku nauki. Ekonomik realizuje
także programy partnerskie ze
szkołami w Niemczech, Czechach
i we Francji. Na najlepszą przygodę
życia zapraszają koordynatorzy
międzynarodowych programów w szkole
– mgr Sylwester Strzelec, mgr Patrycja
Borczyńska i mgr Adam Skwira.
Florian Rychlik (na zdjęciu), młody
rysownik i uczeń klasy fotograficznej
czeka na swój wymarzony wyjazd
do Irlandii.

CHÓR
GŁOSEM WYGRYWAJĄ KAŻDĄ PARTIĘ! EKONOMIK PRZYCIĄGA TALENTY MUZYCZNE!
W ubiegłym roku szkolnym zespół wokalno-instrumentalny Work in Progress prowadzony przez mgr Damiana
Kaźmierczaka (nauczyciela ekonomicznych przedmiotów zawodowych) zdobył najważniejsze nagrody na
wojewódzkich festiwalach pieśni religijnej i patriotycznej. Każdego roku do zespołu dołączają kolejne osobowości
o zachwycających głosach!
A to nie koniec… Coach muzyczny i nauczycielka języka angielskiego – mgr Magdalena Wójcik-Gugulska
(kanał YT MsGugu) zainicjowała unikatowy i bardzo emocjonalny projekt wokalny, w którym udział wzięli
uzdolnieni uczniowie Ekonomika. Zdjęcia do teledysku „From Now On” zrobiono na terenie Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu w otoczeniu plenerowej ekspozycji zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego
(zobaczcie klip na YT).
Swoją solową karierę w Ekonomiku rozpoczęli lub kontynuowali także: Jessica Stelmach (technik reklamy),
która nagrywa już w profesjonalnym studio (DMB Studio), Agnieszka Poremba (technik grafiki i poligrafii cyfrowej)
nagrała cover utworu „Someone You Loved” Lewis’a Capaldi oraz Wojciech Miśtalski – absolwent Zespołu Szkół
Ekonomicznych, który w ubiegłym roku zaprezentował nowy teledysk do autorskiego utworu „Nigdy więcej”.
Na zdjęciu: Natalia Hurek (technik ekonomista), która za swój najważniejszy sukces uważa zdobycie
2. miejsca na festiwalu „Lingua Fest” i Wiktoria Matysek (technik reklamy), która za najważniejsze
osiągnięcie zespołowe uważa zdobycie 1. miejsca na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej
,,Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” w Komprachcicach.
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ODYSEJA UMYSŁÓW
TWORZĄ WŁASNĄ SZACHOWNICĘ
I SZUKAJĄ NIESZABLONOWYCH ROZWIĄZAŃ
Żywa rzeźba, jak z obrazu Leonarda da Vinci,
albo nurek stworzony z przypraw, nitek
i innych nieoczywistych materiałów –
brzmi jak fikcja? To tylko kilka pomysłów,
które zrealizowali uczniowie naszej szkoły
w ramach międzynarodowego programu
edukacyjnego Odyseja Umysłów.
Odyseusze Ekonomika uwielbiają marzyć.
Dla Magdy Grzebskiej – technik
fotografii i multimediów (na zdjęciu)
i Vic Wons – technik grafiki i poligrafii
cyfrowej (na zdjęciu) trening kreatywności
i nieszablonowego myślenia to kolejny
powód, aby wziąć udział w kolejnej edycji
projektu. Pomysłodawcy, inicjatorzy i
kreatorzy! Stwórzmy razem nowy wymiar!
Wymyślmy nową figurę szachową!
Zapraszamy do grona pozytywnie
zakręconych, otwartych i pomysłowych
ludzi – Odyseuszy marzeń opolskiego Ekonomika.

KLUB EUROPA W SZKOLE
KRYTYCZNIE, ALE Z SZACUNKIEM. UCZYMY SIĘ DEBATOWAĆ
Logiczne myślenie, pewność siebie, przewidywanie konsekwencji swoich
działań to tylko niektóre umiejętności, które kształtują się podczas gry
w szachy. Podobnie sprawa wygląda wtedy,
kiedy ludzie uczą się ze sobą komunikować,
rozmawiać. Od wielu lat dużą popularnością
cieszy się Klub Europa w Szkole
prowadzony przez mgr Urszulę
Izdebską – wielką pasjonatkę historii,
sztuki i kultury. Dzięki dodatkowym
zajęciom uczniowie poznają tajniki
debaty oksfordzkiej, zdobywają
wiedzę na temat funkcjonowania Unii
Europejskiej. Działalność klubu wiąże
się z licznymi wyjściami, wyjazdami,
uczestnictwem w konferencjach
naukowych i spotkaniami z wartościowymi
ludźmi.
Na zdjęciu: Agata Frydrych i Remigiusz
Rawza – technik reklamy – ambitni,
krytyczni i głodni dyskusji „klubowicze”
czekają na Was w Ekonomiku.

MINI-PRZEDSIEBIORSTWO
OSZCZĘDZAĆ CZY NIE OSZCZĘDZAĆ? TO DRAMAT NIE TYLKO SZEKSPIRA
Zaradni, praktyczni i odważni – gdzie się podziali członkowie szkolnego mini przedsiębiorstwa? Jedno jest oczywiste
– z całą pewnością nie nudzą się. Przedsiębiorczy technicy rachunkowości i ekonomii zrealizowali na przestrzeni wielu
lat dziesiątki projektów edukacyjnych, zadbali o oprawę artystyczną i cateringową wielu wojewódzkich
uroczystości. Nieprzerwanie od 1998 roku powstają w szkole mini-przedsiębiorstwa, dzięki którym
uczniowie szybko i praktycznie poznają zasady działania rynku w skali mikro.
Uczniowie są współorganizatorami m.in.: Potyczek Księgowych i Wojewódzkiego konkursu
Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce.
W tym roku mini-przedsiębiorstwo „ECONOM COMPANY” tworzą uczniowie klasy
2F (technik rachunkowości). Prezesem jest Mateusz Radiemerski
(na zdjęciu), a jego zastępczynią Karolina Jurkiewicz (na zdjęciu).
Przebiegu i zasad gry dopilnowuje mgr Tamara Słodkowska-Tramś.

W W W.EKONOMIK.OPOLE.PL
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W OPOLU
UL. KOŚCIUSZKI 43, 45-063 OPOLE, TEL. 77 453 66 41
SZKOLA@EKONOMIK.OPOLE.PL

Redakcja: mgr Ewa Nowak-Kϋbler / mgr Piotr Wójcik, Aleksandra Gałan (3E), Agata Frydrych (3E), Karolina
Gmyz (3E), Weronika Gmyz (3E), Remigiusz Rawza (3E), Dawid Feliks (2F). Grafika: Agnieszka Poremba (2SE),
Carmen Krause (2SE), Wit Chruszcz (2SE), Zuzanna Ryszytyło (2SE), Krzysztof Żukowski (2SE). Fotografia:
Aleksandra Kinder (3A), Florian Rychlik (3A). Skład publikacji: mgr Joanna Cybulka-Chruszcz.
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Drogi Absolwencie szkoły podstawowej!
Trzymasz właśnie w rękach materiał, który przygotowaliśmy specjalnie
dla Ciebie! Zastanawiasz się po co?
Wiemy, że niełatwo wybrać jest szkołę, w której spędzi się kolejnych kilka lat.
Dane, rankingi, olimpijczycy, wyniki matur… To wszystko jest bardzo ważne.
I to także znajdziesz u Nas.
Jesteśmy jednym z najlepszych techników na Opolszczyźnie. Nasza
Szkoła oferuje najbardziej poszukiwane zawody na rynku oraz dodatkowe
kwalifikacje, które przydadzą się podczas późniejszego poszukiwania pracy.
Nasi uczniowie dzięki dodatkowym kursom kwalifikacyjnym kończą szkołę
mając dwa a nawet trzy zawody!
Jednak szkoła to nie tylko nauka. To atmosfera, jaką tworzą jej
uczniowie, możliwość spotkania ciekawych ludzi i rozwijania swoich pasji
oraz zainteresowań. O tym właśnie chcemy Ci opowiedzieć.
Zobacz, co dzieje się w naszej Szkole i sprawdź, czy warto do niej przyjść!
Czekamy na Ciebie we wrześniu.

Pierwsze klasy w roku szkolnym 2021/2022
Technik elektryk
Technik automatyk
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik teleinformatyk
Elektryk

Automatyk
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Nasi partnerzy – czyli firmy, w których możesz odbyć praktykę zawodową
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Będąc uczniem naszej szkoły będziesz miał możliwość bezpłatnego dostępu
do oprogramowania Microsoft w szkole i w domu, a tym samym dostęp do:
•
•
•
•
•

Systemów operacyjnych (w tym min. Windows 10)
Systemów operacyjnych dla serwerów
Narzędzi programistycznych
Programów narzędziowych
Programów edukacyjnych

w ramach licencji, którą nasza szkoła posiada

Zdobywać zawód będziesz w nowoczesnych pracowniach
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W ramach zajęć dodatkowych w Elektryczniaku możesz rozwijać
swoje pasje

Chodzisz po górach i kochasz
przygodę? Zapraszamy w szeregi
naszego klubu, będziesz mógł
zdobyć Koronę Gór Polski

Lubisz budować i programować roboty? U nas zgłębisz tajniki tej wiedzy

Grasz w szachy, a może układasz kostkę Rubika. Chcesz sprawdzić swoje
umiejętności na zawodach, chcesz zobaczyć jak szybko można ją ułożyć
lub nauczyć się gry w szachy po okiem naszych mistrzów. Masz zatem
świetną okazję – przyjdź i spróbuj!

Potrafisz współpracować, jesteś kreatywny - to program dla Ciebie
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Grasz na instrumencie? Szkolna Orkiestra Dęta czeka na Ciebie

W kole LOK – u możesz zostać
prawdziwym ratownikiem

U nas zbudujesz własną drukarkę
3D

Najlepsi w nauce i najlepsi w sporcie – koszykówka, siatkówka,
lekkoatletyka, co tylko zechcesz
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A gdy nauki w szkole za dużo …

Obóz integracyjny dla uczniów klas
pierwszych, organizowany corocznie
w Głuchołazach

Obóz językowy dla wszystkich
chcących zgłębiać tajniki języka
angielskiego
Anglia 2015, 2018
Szkocja 2016
Walia 2017

Obóz narciarski dla kochających
zimowe szaleństwo, organizowany
corocznie w Zieleńcu

Obóz matematyczny dla zdających
rozszerzoną matematykę na
maturze oraz myślących o studiach
na politechnice
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Still haven’t decided?! Need some extra info. Here U go……
Energy - here you will charge your batteries with some positive energy and
use it to do something exciting.
Learn - new skills, surprise your friends and see how easy it can be. Our
teachers will help you do it!
Equipment - our school has lots of finest devices which you may need to
develop your interests and we get new ones all the time.
Key to your success - your passion mixed with our experience will let you get
what you really desire.
Tournaments - Are you a sport freak? Do you want to show how good you
are? We are here for you! Our sport teams are always the top ones – help
us keep it that way!
Rank - the best technical college in the region and one of the best in Poland.
No need to say more.
There must be a reason for that.
You want to be in the best school with the best students who enjoy
what they do!

Keep in mind that ELEKTRYK is the BEST choice.
We’re waiting for you!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH, znany wśród uczniów Opola jako
Mechaniczniak, jest najstarszą opolską szkołą. W murach Górnego Zamku,
którego wieża i mury sąsiadują z ZSM, pierwsi uczniowie pobierali nauki już
ok. 350 lat temu. Współczesny Zespół Szkół Mechanicznych, choć działający w
zabytkowym otoczeniu, jest nowoczesną, dynamiczną i stale rozwijającą się
średnią szkołą techniczną, oferującą kształcenie w Publicznym Technikum nr 4
oraz w Szkole Branżowej nr 2 pierwszego i drugiego stopnia. ZSM oferuje
kształcenie w zawodach branży mechanicznej, transportowo-samochodowej
oraz mechatronicznej.
ZSM zawsze pozostawał liderem kształcenia zawodowego branży
mechanicznej w naszym województwie. Przez ostatnie lata wielokrotnie
plasowaliśmy się wysoko w rankingu najlepszych szkół technicznych
w Polsce uzyskując kolejne Złote, Srebrne i Brązowe tarcze w Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych Perspektyw. Szkoła kształci na wysokim poziomie
mechaników, mechatroników, techników pojazdów samochodowych,
elektromechaników pojazdowych, spedytorów i techników transportu
drogowego, którzy są poszukiwani na rynku pracy i cenieni we wszystkich
niemal zakładach i firmach zarówno w Polsce, jak i w krajach UE.
Szkoła utrzymuje bardzo ścisłe więzi z wieloma zakładami przemysłowymi
w tym wiodącymi w swych branżach w naszym regionie. Współpraca ta
owocuje stale unowocześnianym i aktualizowanym wyposażeniem
specjalistycznych pracowni do kształcenia zawodowego.
Praktykę zawodową i zajęcia praktyczne uczniowie ZSM realizują
w opolskim Centrum Kształcenia Zawodowego oraz wybranych zakładach
i przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Szkoła uczestniczy w wielu różnorodnych
programach edukacyjnych i oświatowych, od wielu lat współpracuje ze szkołą
FOS-BOS w Ingolstadt, dokąd nasi uczniowie jeżdżą regularnie w ramach
wymiany partnerskiej.
Dodatkowym atutem Mechaniczniaka jest doskonałe usytuowanie. Kompleks
składający
się
z
trzech
budynków
z
salami
lekcyjnymi
i pracowniami specjalistycznymi wraz z odrębną pracownią diagnostyki
pojazdowej i salą gimnastyczną usytuowany jest na opolskiej „Górce”
w samym centrum miasta, zaledwie 150 metrów od Rynku
i w sąsiedztwie galerii handlowej Solaris. W 10 minut można stąd dojść do
Dworca Głównego PKP i budowanego właśnie centrum przesiadkowego PKP
i PKS. Jeszcze bliżej jest do wznoszonego po przeciwnej stronie miasta centrum
przesiadkowego Opole Wschodnie przy ul. Oleskiej. Można by więc rzec,
że wszystkie drogi w Opolu prowadzą… na Górkę.
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Oto nasi niektórzy partnerzy:

Miejski Zakład
Komunikacyjny
Sp. z o.o. Opole

PIOMAR Sp. z o.o.
Opole

Politechnika Opolska

INTERCARS S.A. Opole

OFAMA Sp. z o.o.
Opole

FOSBOS Berufliche
Oberschule Staatliche
Fachober- und
Berufsoberschule
Ingolstadt Niemcy

PROFEX ELEKTRONIK
Sp. z o.o. Opole

TURC Sp. z o.o.
Opole

Centrum
Kształcenia
Zawodowego
Opole

Opolskie Zrzeszenie
Przewoźników
Drogowych

Izba
Rzemieślnicza
w Opolu

ONTP.NET Sp. z o.o.
oprogramowanie spedycji
iCargo

Cementowania Górażdże

KAMEX Sp. z o.o.
Opole

PKS Sp. z o.o. Opole

Grupa PKS CARGO

Park Naukowo-Technologiczny
w Opolu

Zakłady Wapiennicze
LHOIST S.A.

BUS-SERVICE Sp. z o.o.
Opole

Międzynarodowy
Transport Drogowy
Kazimierz Skuratowicz

Kulczyk Group Opole

ANIMEX FOODS
Sp. z o.o. Opole

Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich

Polaris Poland Sp. z o.o.

FAMET S.A.
Kędzierzyn- Koźle

Wojewódzki
Ośrodek Ruchu
Drogowego w Opolu

Vip Car Sp. z o.o.
Opole

Kano Sp. z o.o. Opole

Jest nas, absolwentów Mechaniczniaka w Opolu, sporo ponad dwadzieścia
tysięcy. TY także możesz być jednym z nas. Nie wahaj się i dołącz już dziś!
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PUBLICZNE TECHNIKUM NR 4 IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
TECHNIK MECHANIK zajmuje się wykonywaniem prac

projektowych, produkcyjnych oraz remontowo-instalacyjnych
maszyn i urządzeń technicznych. Ponadto jest przygotowany do
organizowania i nadzorowania procesów produkcji.
W trakcie nauki – kurs spawalniczy, przygotowujący do egzaminu nadającego
uprawnienia spawalnicze lub kurs CNC – oprogramowania obrabiarek
sterowanych numerycznie. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Opolu oraz w szkolnych pracowniach
mechanicznych natomiast praktyka zawodowa w zakładach produkcyjnych.
*przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka.

TECHNIK MECHATRONIK to specjalista wykorzystujący
wiedzę z zakresu mechaniki, informatyki, cybernetyki oraz
robotyki. Zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem
urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych, obsługą, a także
programowaniem robotów przemysłowych oraz sterowników PLC. Do jego
zadań należy również tworzenie i obsługa linii produkcyjnych oraz
montażowych.
W trakcie nauki dla uczniów kurs SEP (uprawnienia elektryczne do eksploatacji
urządzeń i sieci elektroenergetycznych), a także innowacja – autotronika, czyli
mechatronika samochodowa.
Zajęcia praktyczne realizowane w opolskim Centrum Kształcenia Zawodowego
oraz szkolnych pracowniach mechatronicznych i diagnostyki samochodowej,
natomiast praktyka zawodowa w partnerskich zakładach produkcyjnych.
*przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to zawód

związany z obsługą techniczną różnorodnych pojazdów
samochodowych. Kształcący się w tym kierunku stają się
specjalistami z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów oraz diagnostyki
samochodowej. Technicy pojazdów samochodowych przygotowują
dokumentację związaną z obsługą samochodów, a także prowadzą usługi
w branży motoryzacyjnej, np. w zakresie sprzedaży samochodów i części
samochodowych.
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W trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B oraz innowacja – ciągniki rolnicze.
Zajęcia praktyczne są realizowane w szkolnych pracowniach zawodowych oraz
pracowni diagnostycznej wyposażonej m.in. w Audi Q7 i Renault Vel Satis,
Megane, Laguna oraz w CKZ w Opolu. Praktykę zawodową organizuje się
w warsztatach samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów
samochodowych lub stacjach diagnostycznych.
*przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka lub język angielski.

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO zajmuje się obsługą,

eksploatacją, planowaniem i organizowaniem przewozu
drogowego osób i ładunków. Wykonuje również prace
związane z eksploatacją i obsługą środków transportu oraz prowadzi
dokumentację dotyczącą przewozu.
Zajęcia praktyczne są realizowane w szkolnej pracowni transportowo –
spedycyjnej, a praktyka zawodowa w wybranej firmie branży transportowej.
W trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B oraz tzw. Kwalifikacja wstępna –
przygotowanie do prowadzenia samochodów ciężarowych oraz kurs prawa
jazdy kat. C+E.
*przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka.

TECHNIK SPEDYTOR zajmuje się organizacją transportu

samochodowego, kolejowego, lotniczego oraz morskiego. Jego
zadaniem jest również przygotowanie dokumentów
przewozowych. Spedytor odpowiada za sporządzanie umów z klientami,
uzgodnienie sposobu i miejsca dostarczenia ładunku oraz sprawuje nadzór nad
prawidłowym przebiegiem transportu.
W ZSM kształcimy spedytorów o specjalizacji - transport i handel
międzynarodowy.
W trakcie nauki uczniowie mają możliwość uczestniczenia w kursie dla
operatorów wózków widłowych. Zajęcia praktyczne są realizowane
w specjalistycznej pracowni, a praktyki zawodowe w wybranych firmach
branży transportowo-spedycyjnej.
*przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka.
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UCZYMY

INSPIRUJEMY

Rajd rowerowy do Niwek
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ROZWIJAMY PASJE

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2
KIEROWCA MECHANIK to zawód, który łączy kompetencje

tradycyjnego kierowcy zawodowego oraz mechanika pojazdów
samochodowych. Podczas nauki uczeń zdobywa kwalifikacje do
prowadzenia pojazdów, oceny ich stanu technicznego,
wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu. Kierowca
mechanik przygotowany jest do wykonywania przewozów drogowych
ładunków oraz prowadzenia dokumentacji związanej z transportem rzeczy.
W trakcie nauki uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kat. B.
Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach samochodowych,
w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów, stacjach diagnostycznych,
przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe. Uczniowie
zatrudniani są na umowę o pracę jako pracownicy młodociani.

MECHANIK

SAMOCHODOWY

zajmuje się naprawą,
diagnostyką i dokonywaniem
przeglądów samochodów
oraz innych pojazdów mechanicznych. Mechanik wykonuje
prace serwisowe, sprawdza stan techniczny pojazdu, ustala przyczyny
niesprawności i usuwa wykryte usterki oraz uszkodzenia.
W trakcie nauki w tym zawodzie uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kat. B.
Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach samochodowych,
autoryzowanych
stacjach
obsługi,
stacjach
diagnostycznych,
przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe. Uczniowie
zatrudniani są na umowę o pracę jako pracownicy młodociani.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

jest specjalistą w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych
oraz elektronicznych układów i podzespołów pojazdów
samochodowych.
Jego zadaniem jest ocena stanu technicznego układów
elektrycznych i elektronicznych, ich konserwacja oraz wymiana lub naprawa.
W trakcie nauki uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kat. B.
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach samochodowych,
w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacjach
diagnostycznych, przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe.
Uczniowie zatrudniani są na umowę o pracę jako pracownicy młodociani.
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ŚLUSARZ to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów

w przemyśle metalowym i maszynowym. Spotkać go można
w niemal każdym zakładzie produkcyjnym bądź usługowym
zwłaszcza w branży metalowej. W trakcie nauki uczniowie uzyskują
uprawnienia SEP (uprawnienia do dozoru i eksploatacji urządzeń i sieci
elektroenergetycznych).
Zajęcia praktyczne: realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Opolu lub w warsztatach i zakładach ślusarskich (uczniowie są w nich
zatrudniani na umowę o pracę jako pracownicy młodociani).

MECHATRONIK zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem
oraz obsługą, konserwacją i naprawą zespołów maszyn,
urządzeń mechanicznych oraz całych zrobotyzowanych linii
produkcyjnych wykorzystujących nowoczesne techniki sterowania. W jego
pracy splatają się różne, współcześnie rozwijane dziedziny techniki:
automatyka, robotyka, hydraulika, pneumatyka, elektronika.
W trakcie nauki uczniowie uzyskują uprawnienia SEP (uprawnienia do dozoru
i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych). Zajęcia praktyczne
odbywają
się
w
centrum
kształcenia
praktycznego
w Opolu lub w warsztatach i zakładach współpracujących ze szkołą.

A oto dodatkowe powody, dla których warto wybrać Mechaniczniak:

Szkoła o
najdłuższej
historii w
Opolu

Doskonała
Atrakcyjne i Znakomita,
Programy
Zabytkowe
życzliwa
lokalizacja
w
poszukiwane
wymiany
otoczenie
kadra
centrum międzynarodowej szkoły
na rynku
pedagogiczna
Opola
zawody

Wysoka
Możliwość
Praktyki w
Dobrze
Niepowtarzalna
Własna sala
zdawalność gimnastyczna
rozwoju renomowanych wyposażone
atmosfera
egzaminów
pracownie Mechaniczniaka
własnych pasji zakładach
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu należy do
najstarszych szkół technicznych w
mieście. Od
momentu powstania, czyli od 1948 roku, szkoła
kształci w zawodach związanych z budownictwem
oraz
tworzy nowe kierunki, istotne w danym
momencie dla gospodarki regionu oraz kraju.
W wyniku realizacji kształcenia na oferowanych obecnie kierunkach
nasz absolwent nabierze następujących umiejętności:
TECHNIK BUDOWNICTWA









posługiwanie się dokumentacją
techniczną;
projektowanie
prostych
elementów konstrukcyjnych;
posługiwanie się dokumentacją w
zakresie
organizacji
budowy
i robót;
dobieranie technologii, materiałów i sprzętu;
samodzielne sporządzanie kalkulacji robót budowlanych, kosztorysów
i umów przetargowych;
wykorzystywanie programów komputerowych przydatnych
w zawodzie (ARCHICAD, AUTOCAD);
podejmowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
samodzielne projektowanie budynków, np.: domku jednorodzinnego,
kawiarenki.

TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik
informatyk
uczeń
uzyskuje
wiedzę
i umiejętności w trzech obszarach branży
informatycznej:
 montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych;
 projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami;
 tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie
bazami;
 zajęciach z języka niemieckiego zawodowego.
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TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU









wykonywanie i interpretowanie
rysunków
technicznych
elementów
architektury
krajobrazu
oraz
biegłego
posługiwania
się
różnymi
technikami rysunku odręcznego;
charakteryzowanie
podstawowych
budowli
architektury krajobrazu ;
klasyfikowanie roślin ozdobnych ze względu na właściwości
biologiczne, wymagania środowiskowe i właściwości użytkowe;
dobieranie roślin ozdobnych z uwzględnieniem charakteru ogrodu
oraz warunków w nim panujących;
zastosowanie kluczowych zasad kompozycji krajobrazu,
wykonywanie i konserwowanie elementów małej architektury
ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
projektowanie i wykonywanie kompozycji florystycznych do wystroju
wnętrz;

 planowanie i wykonywanie prac związanych z urządzaniem
i pielęgnacją terenów zieleni;


wykonywanie własnych projektów;

TECHNIK GEODETA








wykonanie pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych;
opracowanie map;
wykonywanie podziałów
nieruchomości;
geodezyjnego opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego,
inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
wykonywanie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń
obiektów budowlanych;
pozyskiwanie, przetwarzanie danych i obsługi systemów informacji
o terenie;
obsługi administracyjnej ludności w zakresie geodezji, kartografii,
ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami;
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TECHNIK URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ









wykonywanie szkiców i rysunków
instalacji sanitarnych i grzewczych;
projektowanie instalacji grzewczych;
prowadzenia budowy /
nadzorowania stanu instalacji i
urządzeń sanitarnych;
nadzorowania eksploatacji instalacji
sanitarnych i grzewczych;
zajmowania się doborem
materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji
sanitarnej;
kontrolowania jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność
z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym;
przeprowadzania próby szczelności i ciśnienia;
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania
zadań zawodowych;

TECHNIK WETERYNARII
Jest osobą uprawnioną do wykonywania tych
czynności, które nie wymagają specjalistycznej
wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez
lekarza weterynarii.
Sprawuje opiekę nad zwierzętami
w warunkach ambulatoryjnych
i stacjonarnych, może podawać leki dostępne
bez recepty lub zaordynowane przez lekarza
weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno
higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych.
Wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej
pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań,
zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku
porodu. Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza
weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach
zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli
i unasieniania zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze
sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również
samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie
w firmach związanych z agrobiznesem.
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Uczniowie ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu, pod opieką i wsparciem
swoich nauczycieli, reprezentują szkołę na wielu olimpiadach, konkursach
oraz zawodach sportowych, odnosząc na tym polu liczne sukcesy.
Nasi uczniowie są laureatami i finalistami :
 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;
 Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej;
 Olimpiady Rolniczej;
 Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 Olimpiady Języków Obcych;
 i wielu innych.
ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu
.
od wielu lat jest w czołówce szkół budowlanych
W ostatnich latach w Gzowskim, dzięki zaangażowaniu i wsparciu
pana inż. arch. Jarosława Gawrysia, nastąpił prawdziwy wysyp wynalazków.
Ciężka praca uczniów doceniana jest na Olimpiadzie Wynalazczości,
Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator” . Myśl techniczna naszej
młodzieży została zauważona również na Międzynarodowej Wystawie IWIS
organizowanej przez Politechnikę Warszawską, na której pokazywane są
wynalazki z całego świata. Uczniowie Gzowskiego przywożą z niej platynowe
i złote medale . Wynalazki uczniów znajdują się pod ochroną patentową.
Oto niektóre z nich:
 Metoda napełniania gazem szlachetnym przestrzeni
międzyszybowych w oknach wbudowanych;
 Aquarius (polska toaleta przenośna);
 Tube (polska przenośna kapsuła sypialna);
 Leaf Block (polski bloczek komórkowy);
 Urban jungle (system ogrodów wertykalnych z bluszczu)
 i wiele innych.
Szkoła uczestniczy w projekcie „Opolskie
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji oraz Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki. W ramach tego projektu
uczniowie biorą udział w następujących kursach:
- dla operatorów koparek (technik budownictwa);
- grooming zwierzęcy (technik weterynarii);
- florystyczny (technik architektury krajobrazu);
-AUTOCAD (technik geodeta, technik budownictwa).
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GROOMING
(strzyżenie
i pielęgnacja zwierząt)
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Ponieważ nie samą nauką szkoła i uczeń żyją, w ZSTiO znajdziemy wiele
kół zainteresowań oraz moc atrakcji i imprez podczas całego roku szkolnego:












Klub Honorowego Dawcy Krwi
PCK;
co kilka tygodni akcja poboru
krwi;
szkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej;
Szkolne Koło Turystyki Górskiej;
Szkolna orkiestra;
przy współpracy z Politechniką
Opolską nauka języka chińskiego;
Koło Teatralne;
szkolna gazetka „Gzowski News”;
„STUDIO RYSUNKU” – kursy
rysunku odręcznego;
KOŁO TEATRALNE
W ramach projektów unijnych
uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe;
Wolontariat ( współpracujemy przy tworzeniu Wigilii dla Samotnych
i Bezdomnych);
 Dzień Pierwszaka;
 Kiermasz Bożonarodzeniowy
wspierający Szlachetną Paczkę;
 Dzień Języków Obcych;
 Dzień Budowlańca;
 Dzień Geodety;
DZIEŃ PIERWSZAKA

SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI
GÓRSKIEJ

SZKOLNY CHÓR
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SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI GÓRSKIEJ
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI GÓRSKIEJ

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

SZKOLNA ORKIESTRA

KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY

SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI GÓRSKIEJ
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Kreatywni zawodowcy
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica jest
szkołą z wieloletnią i piękną tradycją, w której
od 70 lat wiedzę i umiejętności zdobywa już
kolejne pokolenie młodych ludzi.
Specyﬁką naszej szkoły jest kształcenie
młodzieży w różnych kierunkach, na które jest
zapotrzebowanie na rynku pracy.
Niewątpliwie słyniemy z przygotowania
młodych ludzi dla branży chemicznej czy
związanej z ochroną środowiska.

Atuty Naszej Szkoły
•
bardzo bogata
i różnorodna
oferta
kształcenia

••
nowoczesne i profesjonalnie
wyposażone pracownie
m.in.: fryzjerskie,
informatyczne, chemiczne
oraz graﬁki
i druku cyfrowego

•
•
•
•
•
•

laureaci konkursów ogólnopolskich
program ERASMUS+, staże i wymiana zagraniczna,
dogodne położenie – blisko dworca PKP i PKS,
aktywnie działający szkolny Wolontariat,
centrum mul�medialne, radiola,
szeroko rozwinięta baza sportowa – sala
gimnastyczna, nowoczesna siłownia,
boisko sportowe do piłki koszykowej,
• szkolna kawiarenka,
• twórcza atmosfera.
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•••
liczne konkursy np.:
„Łowcy Talentów”,
„Wiosenne Inspiracje”
o zasięgu
międzynarodowym

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH W STASZICU:
• Szlachetna Paczka,
• Wolontariat w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym i Hospicjum Betania
(zabiegi fryzjerskie),
• Warsztaty udzielania pierwszej
pomocy,
• Akcje Krwiodawstwa,
• Dzień Szkoły bez Przemocy
i Uzależnień,

• Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości,
• Dzień Otwarty dla uczelni
wyższych,
• Ogólnopolski Tydzień Kariery,
• Spotkania z ciekawymi ludźmi,
• Turniej „Armwrestling”,
rajdy rowerowe,

PARTNERZY SZKOŁY

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i ﬁrmami m.in.: Piomar Sp. z o.o,
KANO Sp.z o.o, KOSTA, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu,
Gospodarstwo rolne – Joachim Majer, ARiMR w Opolu, Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, Cementownia Odra, Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opolu, LKW WALTER, Axxel Sp. z o.o, HART, Miejskie
Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, uczelnie wyższe z Opola i Katowic.
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REKRUTACJA

Jakie masz zainteresowania?
Czym się pasjonujesz?
Wybierz kierunek który najbardziej do ciebie pasuje.

Drogi Ósmoklasisto,
Niebawem przed Tobą czas, w którym będziesz musiał dokonać wyboru dalszej
ścieżki kształcenia. Dlatego też zapraszamy Cię do ZSZ im. S. Staszica w Opolu!
Czekają na Ciebie ciekawe i przyszłościowe kierunki kształcenia, które dadzą Ci
dobrą pracę i możliwość dalszego rozwoju.
JAKIE PRZEDMIOTY BĘDZIEMY BRAĆ POD UWAGĘ?
Przedmioty punktowane
przy rekrutacji:

Najwyższe dwie oceny z podanych grup
przedmiotów:

Oraz dwa obowiązkowe
przedmioty ogólnokształcące.

np. język angielski i technika

• język polski
• matematyka

1. język angielski, język niemiecki,
plastyka
2. informatyka, technika,
zajęcia wychowania ﬁzycznego.

Na wszystkich kierunkach kształcenia przedmiotem
rozszerzonym jest język angielski.
Wszystkich szczegółów dowiecie się na naszej stronie:
www.staszic.opole.pl oraz
.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
ORAZ KWALIFIKACJE ZAWODOWE
w TECHNIKUM NR 7 i BRANŻOWEJ SZKOLE NR 4

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu,
odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych
FRK.01.
FRK.03.

Wykonywanie usług
fryzjerskich
Projektowanie i wykonywanie fryzur
PGF.05.
PGF.04.

ROL.04.
ROL.05.

Drukowanie cyfrowe i obróbka
wydruków
Przygotowywanie oraz wykonywanie
prac graﬁcznych i publikacji cyfrowych

Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie
CHM.05. Ocena stanu środowiska,
planowanie i realizacja zadań
w ochronie środowiska

SPL.01.
SPL.04.

Obsługa magazynów
Organizacja transportu
I stopnia – do wyboru różne zawody
II stopnia – technik usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
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TECHNIK
ANALITYK
Wolisz naukę poprzez
prawdziwą pracę
analityczną w laboratorium?
Chcesz nabyć wszechstronne
umiejętności manualne, które pozwolą
Ci wykonywać różne analizy chemiczne?
Chcesz zdobyć zawód, który otworzy Ci drogę
na ciekawe kierunki studiów?
Rozpocznij naukę na kierunku technik analityk.
Będziesz potraﬁł wykonywać badania analityczne składu
chemicznego, a także analizy specjalistyczne
na potrzeby badań naukowych oraz przemysłu.
Będziesz ekspertem w obsłudze nowoczesnej
aparatury chemicznej.
Będziesz umiał wykonać wiele ciekawych
eksperymentów chemicznych.

TECHNIK OCHRONY
ŚRODOWISKA
Lubisz wykonywać badania i pociąga Cię
poszukiwanie nowych rozwiązań?
Nie jest Ci obca troska o to w jakich warunkach żyjemy?
Chcesz mieć pozytywny wpływ na stan środowiska?
Na kierunku technik ochrony środowiska poznasz
zasady pracy w laboratorium analizy chemicznej.
Nauczysz się wykonywać analizy wody,
gleby i powietrza.
Znajdziesz pracę np. w Sanepidzie, działach
ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
stacjach uzdatniania wody, instytucjach
i urzędach monitorujących stan środowiska.
To kierunek przyszłości – ciągle poszukuje
się specjalistów związanych z ochroną
środowiska. Ponadto będziesz
przygotowany aby kontynuować naukę na wielu
specjalistycznych kierunkach uczelni wyższych.
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TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFII
CYFROWEJ

Od zawsze chciałeś tworzyć?
Twoje prace mają znaleźć się w prasie, telewizji,
Internecie czy na billboardach?
Wiążesz swoją świetlaną przyszłość z obsługą
nowoczesnego oprogramowania w zakresie
graﬁki 2D i 3D?
Chcesz poznawać tajniki systemów
poligraﬁcznych i profesjonalnych
programów do obróbki graﬁki?
Nas to nie dziwi. U nas to norma.
Planujesz być zawodowcem w swoim fachu.
Sama myśl o tym wzbudza dreszczyk emocji?
To bardzo dobrze wybrałeś!
Pomożemy w projektowaniu opakowań i etykiet,
materiałów reklamowych, animacji i stron.
Wybierz zawód, który pozwoli Ci rozwinąć skrzydła i realizować
siebie. Staszic i graﬁka to trampolina dla Twojego sukcesu.
Oferujemy zajęcia z graﬁki 3D i animacji.

TECHNIK USŁUG
FRYZJERSKICH

Lubisz tworzyć, czesać, malować?
Kierunek fryzjerski jest tym czego szukasz!
Fryzjerstwo to świat kolorowy i ciekawy.
Nasza szkoła to Twoja przepustka do tego świata!
Fryzjer stylista to artysta kierujący się
w swojej pracy wyobraźnią.
Nasze plusy to:
pracownie fryzjerskie najlepiej wyposażone
w województwie,
zajęcia praktyczne prowadzone przez
nauczycieli zawodowców – mistrzów
fryzjerstwa damsko-męskiego,
udział w szkolnych, wojewódzkich
i ogólnopolskich wydarzeniach fryzjerskich,
wymiana zagraniczna ze szkołą w Niemczech.
Warsztaty fryzjerskie i programy własne
podnoszące jakość kształcenia.
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TECHNIK
LOGISTYK

Chciałbyś w przyszłości
zarządzać ludźmi i ﬁrmą?
Umiesz błyskawicznie podejmować decyzje?
Chciałbyś po ukończeniu szkoły średniej mieć
pewną i dobrze płatną pracę?
Jeśli na większość pytań
odpowiadasz twierdząco, to zawód
Technik logistyk jest dla Ciebie.
Jako logistyk będziesz kierownikiem
lub specjalistą we wszystkich ﬁrmach:
handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych.
Możesz pracować:
w ﬁrmach przewozowych, w centrach logistycznych,
handlowych i dystrybucyjnych, w portach lotniczych i morskich,
w ﬁrmach komunikacji miejskiej, w sklepach internetowych, itd.
Dowiesz się, jak stosować rozwiązania logistyczne w procesie
zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji.

TECHNIK
AGROBIZNESU

Chcesz być kreatywnym
przedsiębiorcą, który stosuje
nowoczesne metody marke�ngu i zarządzania?
Zamierzasz uzyskać uprawnienia rolnicze
do dziedziczenia i zakupu ziemi?
Chcesz korzystać ze środków ﬁnansowych
Unii Europejskiej?
Planujesz stosować metody biotechnologiczne
w uprawie roślin i hodowli zwierząt?
Myślisz o prowadzeniu rolnictwa ekologicznego
i produkcji zdrowej żywności?
Chcesz uzyskać bezpłatnie
prawo jazdy kategorii B i T?
Wybierz agrobiznes czyli atrakcyjny
kierunek kształcenia i zawód, który łączy
płaszczyzny o charakterze rolniczym
i ﬁnansowo-biznesowym.
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SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA
FRYZJER
Na tym kierunku nauczysz się:
projektowania i tworzenia fryzur,
doboru fryzury odpowiedniej
do typu urody, koloru włosów,
umiejętnego doradzania
klientom w stosowaniu
środków pielęgnacyjnych.
MAGAZYNIER LOGISTYK
Jako magazynier pracować będziesz w magazynie
przemysłowym lub handlowym.
Twoje główne zadania to np:
– przyjmowanie dostarczonego towaru,
– sterowanie zapasami magazynowymi,
– przygotowywanie towarów do wysyłki.
ROLNIK
to szybki sposób na uzyskanie uprawnień rolniczych
do dziedziczenia i zakupu ziemi oraz korzystania
ze środków ﬁnansowych Unii Europejskiej,
bezpłatnie prawo jazdy kategorii T.
Interesuje Cię zdobycie konkretnego, ciekawego zawodu?
Wybierz spośród naszych propozycji:
• fryzjer,
• monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie,
• drukarz ﬂeksograﬁczny,
• drukarz oﬀsetowy,
• operator procesów
introligatorskich,
• rolnik,
• cieśla,
• stolarz,
• murarz-tynkarz,
• dekarz,
• magazynier logistyk.
Nauka odbywa sie w szkole
oraz na zajęciach praktycznych
w zakładach pracy.
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PUBLICZNE TECHNIKUM NR 2

NOWOŚĆ!

STEWARD/STEW

ARDESA

Każdy z oferowanych przez nas kierunków kształcenia ma dodatkowe innowacje, które wyróżnią Cię na rynku pracy!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZARABIAJ
NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

U nas możesz kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych nr V lub w Branżowej Szkole II stopnia nr 3!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!
WYGRYWAMY OLIMPIADY, KONKURSY I TURNIEJE!

ORGANIZUJEMY RENOMOWANE
KONKURSY WOJEWÓDZKIE:
"REGIONALNE SMAKI"
I "PATRIOTYCZNY WYPIEK"!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!
ZAGRANICZNE PRAKTYKI

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!
ZADBAMY O TWOJE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI!

ROZWINIEMY TWOJE KOMPETENCJE SPOŁECZNE!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!
NASI UCZNIOWIE
O NAS
"Wsparcie szkoły pozwala mi łączyć
naukę z pasją! Chętnie biorę udział
w konkursach wokalnych, a osiągane
sukcesy dodają mi skrzydeł!"

Wanessa- Technik

yki

Organizacji Turyst

Marcin-Technik Technologii Żywności
"Z cukiernictwem wiążę swoją przyszłość,
a edukacja w tym zakresie daje mi poczucie,
że jestem coraz bliżej osiągnięcia celu.
Wybrałem właściwą szkołę!"

Victoria- Technik Hotelarstwa
Bin für die Deutsche Reifeprüfung sehr gut
vorbereitet, habe die Möglichkeit in sehr vielen
Schüleraustausch Programmen und ins Ausland
ausflügen mitzumachen! "

Dawid- Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych
"W mojej szkole są bardzo mili i pomocni
nauczyciele! Nie żałowałem, nie żałuję
i nie będę żałował swojego wyboru.
Polecam!"

Marharyta- Technik Eksploatacji Portów
i Terminali

П д час навчання в zsz4
завжди в дчуваю
п дтримку вчител в та
прац вник в школи, як
в науц так в позаурочний
час. Також в школ
орган зовують додатков
уроки польської.

Marsel- Technik Hotelarstwa

"Kocham rap. Kocham muzykę. Uwielbiam tworzyć.
Dla mnie muzyka to sposób na wyrażenie emocji.
Szkoła wspiera mnie w mojej pasji!"

Eliza- Technik Hotelarstwa
En ZSZ4 aprendo español, una de las
lenguas más populares y usadas del
mundo.

Thanks to vocational foreign
languages classes, I have an
opportunity to learn specialised
vocabulary of my industry.
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Daria-Technik Technologii Żywności

NASI ABSOLWENCI O NAS
ZADOWOLENI ABSOLWENCI
TO NAJLEPSZY DOWÓD NA TO,
ŻE ZSZ4 JEST SZKOŁĄ DLA CIEBIE!
!

Poznaj opinię naszych uczniów i absolwentów
o ZSZ4 w Opolu!
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CENTRUM KSZTAŁCENIA
MUZYCZNEGO

JAZZ
CENTRUM
indywidualne lekcje śpiewu / lekcje gry na perkusji,
gitarze, gitarze basowej / salka prób / dziecięcy zespół
wokalny / zajęcia grupowe z emisji głosu /
Opole Swing Choir / koncerty / warsztaty/ wydarzenia
muzyczne / profesjonalna kadra

KONTAKT

fb.com/jazzcentrum
tel.: 535-635-690
ul. H. Poświatowskiej 3-5 Opole
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Jazz Centrum tworzą muzycy z krwi i kości! Nasza kadra
to zawodowcy, którzy znają się z dużymi scenami,
zarówno w kraju, jak i poza nim.
Prowadzimy zajęcia ze śpiewu, emisji głosu, gry na
gitarze, gitarze basowej i perkusji, współpracując ze
słuchaczami niemalże w każdym wieku!
Naszą misją jest przede wszystkim muzykowanie
i zarażanie uczuciem do muzyki kogo się da!
Współpracujemy z instytucjami kultury, szkołami
i przedszkolami, organizujemy koncerty i jam sessions.
Mamy jedyną w Opolu w pełni wyposażoną
i klimatyzowaną salę prób dla zespołów.
Jazz Centrum to także kolebka m.in.:
Opole Swing Choir pod dyrekcją Jacka Mełnickiego czy
prowadzonego przez Łukasza Szubę Dziecięcego
Zespołu Wokalnego Miasta Opola.
Współpracując z placówkami oświatowymi, tworzymy
również muzyczne projekty, do których angażujemy
uczniów i nauczycieli z całej Opolszczyzny.
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Spotkania
edukacyjne
dla

młodzieży

Czy można połączyć wyjście do kina
z wartościową lekcją? Oczywiście!
Wierzymy, że odpowiednio poprowadzona rozmowa poparta specjalnie
wyselekcjonowanym filmem, może prowadzić do inspirujących wniosków.
Różnorodność poruszanych tematów pozwala w przyjemny sposób poszerzać
horyzonty, odkrywać lub zgłębiać pasję, ale też konfrontować się
z problemami, które są trudne dla człowieka w młodym wieku.

Zapraszamy na projekt edukacyjny Kino na Temat!

OGL ĄDA MY
FILM Y

POR USZ AM Y
TEM ATY
SPO ŁECZ NE

Więcej informacji na www.helios.pl/knt
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DYSK UT UJE MY
Z EKS PER TAM I

dla ostatnich klas
szkó/l podstawowych
i szkó/l ponadpodstawowych

Gdzie lepiej uczyć się o filmie,
jeśli nie w kinie?
Pojęcie utworu filmowego jest bardzo szerokie.
Praca nad filmem wymaga sztabu ludzi i perfekcyjnej
organizacji, a na ostateczny efekt ma wpływ wiele
czynników. Kto za nie odpowiada? Jak połączyć
elementy tej układanki w jedną całość, która
wzbudza w nas wachlarz emocji? Dlaczego niektóre
filmy wzruszają, a inne przerażają? Jak klasyfikować
filmy, czym są filmowe gatunki
i jak je od siebie rozróżnić?

Na te i wiele innych pytań
odpowiemy w edukacyjnym
cyklu Akademia Filmowa!

,
WIECEJ
INFORMACJI NA
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WWW.HELIOS.PL/AF

Opole, ul. Oleska 45
www.kinomeduza.pl
www.opolskielamy.pl
@kinomeduza
Kino Meduza to kameralne, offowe i pełne premier kino mieszczące się
w Centrum Kultury Oleska 45 – w miejscu dawnego Klubu Akademickiego
w okolicach uniwersytetu. Powstało z tęsknoty za małymi, studyjnymi
kinami i z miłości do kina autorskiego i alternatywnego. Stowarzyszenie
Opolskie Lamy, jego członkowie i sympatycy, powołali je do życia w lutym
2011 roku i od tego czasu zapraszają wszystkich na ﬁlmowe uczty.
Rodzinna atmosfera, rozmowy o kinie i nie tylko przy kawie czy herbacie,
to cechy charakterystyczne Kina Meduza. Przedpremierowe pokazy
ﬁlmów nagradzanych na światowych festiwalach, zrekonstruowane ﬁlmy
z polskiej i światowej klasyki, polskie i zagraniczne ﬁlmy krótkometrażowe,
kino eksperymentalne, kino nieme czy też kino dla widzów najmłodszych
– to wszystko co można zobaczyć w Kinie Meduza.
Zapraszamy również do naszej wirtualnej sali kinowej www.mojeekino.pl!

nakręć się
na kino!
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Pawła II w Opolu jest instytucją
kultury z ponad siedemdziesięcioletnią
tradycją. To miejsce spotkań, rozmów
o literaturze, sztuce i edukacji.
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
jest jedną z największych instytucji
kultury w Opolu oraz regionie; posiada 14
placówek na terenie miasta.
Miejska Biblioteka Publiczna oferuje:
• bogaty księgozbiór, w tym: literaturę
piękną, popularnonaukową, a także
komiksy, mangi, literaturę young adult;
• multimedia (filmy DVD, audiobooki);
• gry planszowe – z możliwością
wypożyczania;
• e-zbiory, w tym: IBUK Libra, Legimi,
ACADEMICA, eLibraryUSA –
amerykańska biblioteka cyfrowa;
• biblioteczną platformę e-Wiedzy –
kursy e-lerningowe z różnych dziedzin
(materiały do lekcji, tworzenie prezentacji
quizów, projektowanie graficzne);
• czytelnię komputerową, ksero,
skanowanie, drukowanie;
• wypożyczanie czytników e-booków;
• możliwość zorganizowania spotkania
literackiego dla debiutujących autorów;
• sprzyjającą przestrzeń np. do nauki lub
spędzenia wolnego czasu.
ul. Minorytów 4 • 45-017 Opole • tel. 77 454 80 30
@: sekretariat@mbp.opole.pl • www.mbp.opole.pl
FB: facebook.com/mbpopole
IG: mbp_opole
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Miejska Biblioteka Publiczna organizuje:
• spotkania autorskie, koncerty,
pokazy filmów;
• wystawy prezentujące szerokie spektrum
sztuk wizualnych;
• warsztaty z drukowania na drukarce 3D;
• działania realizowane w mediach
społecznościowych: „Plener kultury” –
recenzje nowości wydawniczych;
• „Fajne komplety” – zajęcia dla licealistów
prowadzone przez Jacka Podsiadłę;
• „Latający Uniwersytet” – wykłady
prowadzone przez pracowników
Uniwersytetu Opolskiego;
• Ogólnopolski Konkurs na Esej;
• „Morderstwo w bibliotece” – grę
detektywistyczną rozgrywająca się
w murach biblioteki, odbywającą się
każdego roku w ramach Nocy Kultury;
• praktyki oraz wolontariat;
• zajęcia i warsztaty edukacyjne;
• Fantastyczny Klub Dyskusyjny –
dyskusyjny klub miłośników fantastyki;
• Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży.
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
to przyjazna i otwarta przestrzeń
zlokalizowana w nowoczesnym,
przestronnym budynku, w której
można odrobić lekcje, spotkać się ze
znajomymi i miło spędzić czas.
ul. Minorytów 4 • 45-017 Opole • tel. 77 454 80 30
@: sekretariat@mbp.opole.pl • www.mbp.opole.pl
FB: facebook.com/mbpopole
IG: mbp_opole
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SPORT I REKREACJA

DLA KAŻDEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu posiada pod swoimi skrzydłami wszystkie
najważniejsze obiekty sportowe w Opolu.
Ponadto jednostka zajmuje się organizacją
imprez oraz wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla mieszkańców miasta. Opolanie mogą korzystać m.in. z Wodnej
Nuty – jednej z najnowocześniejszych krytych pływalni sportowych w Polsce i Europie
zlokalizowanej przy ulicy Prószkowskiej 96.
Obiekt posiada jedną z dwunastu dostępnych
w Polsce niecek olimpijskich. Do dyspozycji
odwiedzających jest 50 metrowa (z możliwością wydzielenia 2 x 25 m) niecka sportowa
– o stałej głębokości 2 m, oraz przylegający
do niej 25 metrowy basen rozgrzewkoworekreacyjny z 3 torami. Obiekt wyposażony jest
w basen solankowy, wannę SPA, jacuzzi, tzw.
rwącą rzekę, dwie sauny oraz łaźnię parową.
Ulubionym miejscem letniego wypoczynku
mieszkańców miasta jest Basen Letni Błękitna Fala, który w sezonie letnim oferuje
odwiedzającym trzy baseny z podgrzewaną
woda, trzy zjeżdżalnie, boisko do gry w siatkówkę, plażę z hawajskimi parasolami oraz
restaurację. W Opolu znajdują się również
dwa kąpieliska – Bolko i Malina, które stanowią świetną alternatywę dla spędzania czasu
po lekcjach w gronie znajomych. W sezonie
zimowym opolanie chętnie korzystają ze ślizgawek ogólnodostępnych na Sztucznym
Lodowisku Toropol. Na popularny Toropolu działa wypożyczalnia, a bezpieczeństwa
strzegą Ice Marhall’e, którzy w razie potrzeby
pomogą szlifować umiejętności łyżwiarskie.
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POBIEGAJ LuB...
POZWIEDZAJ
Osoby ceniące trening lekkoatletyczny
z pewnością docenią możliwości Miejskiego
Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich
Olimpijczyków z bieżnią tartanową, siłownią
Fitness Klub Olimp oraz profesjonalnymi trenerami. Sportowe emocje na widowni zapewnią Stadion Miejski i Stegu Arena, na których
swoje mecze rozgrywają opolskie kluby i nie
tylko. Stegu Arena gości w swoich progach
międzynarodowe drużyny i wykonawców,
w ramach wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Prawdziwą gratkę dla spragnionych historycznych ciekawostek i pięknych widoków
stanowią Wieża Piastowska i Zamek Górny
– turystyczne perełki miasta, które odwiedzać można codziennie. Każdy kto podejmie
wyzwanie wspinaczki na wieżę w nagrodę
otrzyma możliwość podziwiania panoramy miasta, a przewodnicy odpowiedzą na
wszystkie pytania dotyczące historii Opola.
Po więcej informacji na temat naszych obiektów i wydarzeń sportowych odbywających
się w mieście zapraszamy na nasz profil na facebook’u i stronę www.mosir.opole.pl
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Międzyszkolny
Ośrodek
Sportowy
45-061 Opole, ul. Katowicka 14
tel.: 77 453 67 55, fax: 77 453 67 56
email: sekretariat@mos.opole.pl

www.mos.opole.pl

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu funkcjonuje jako jednostka
oświatowa od 1997 roku. Nasze placówka, przy wsparciu Urzędu Miasta
Opola, stwarza ogólnodostępne warunki do uprawiania sportu i rozwijania
swoich sportowych pasji, dzieciom i młodzieży z różnych środowisk. Jesteśmy
inicjatorem wielu wydarzeń sportowych promujących wspieranie
i aktywizowanie dzieci i młodzieży oraz aktywności rodzinnej jako ważnego
czynnika społecznego i zdrowotnego.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania z zakresu:
✓ koordynacji imprez sportowych oraz rozgrywek międzyszkolnych
w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Opola
✓ organizacji imprez rekreacyjno-sportowych
✓ organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
i młodzieży
✓ rozwijania sportowych pasji poprzez organizację pozaszkolnych zajęć
rekreacyjno-sportowych
✓ inspirowania do aktywności ruchowej poprzez realizację programów
edukacyjno-sportowych.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych w naszej ofercie edukacyjnej znajdą dla
siebie bogatą ofertę zajęć sportowych w 10 ogólnodostępnych sekcjach:
piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, badmintona, tenisa stołowego,
judo z elementami sumo, ratownictwa wodnego, wspinaczki sportowej,
lekkoatletyki oraz pływania.
Zajęcia w sekcjach prowadzone są nie tylko we własnej sali gimnastycznej,
ale i w obiektach sportowych miasta Opola i miejskich szkół.
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Podczas naszych zajęć wspieramy nie tylko rozwój sportowy, ale także
emocjonalny każdego uczestnika, który zwiększy ich motywację wewnętrzną,
a także stworzy im potężny fundament pewności siebie, który będą mogli
wykorzystać nie tylko w sporcie ale i swoim życiu codziennym.
Szczególny nacisk kładziemy na naukę wartości, takich jak szacunek dla
innych, postępowanie zgodnie z zasadami Fair Play oraz przekazywanie
umiejętności skutecznego radzenia sobie z różnymi emocjami. Atmosfera
oparta na takich fundamentach stanowi dla nas podstawę do skutecznego
motywowania, inspirowania, wychowania i rozwijania sportowych pasji
każdego uczestnika naszych zajęć.

Rozwijamy sportowe pasje, wychowujemy przez sport
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Różnorodność repertuarowa, ciągłe poszukiwania artystyczne
i wielość organizowanych wydarzeń spowodowały, że obecnie Opolski Teatr
Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaliczany jest do najlepszych scen lalkowych
w Polsce. Teatr przygotowuje w ciągu roku średnio 5 premier i prezentuje ok.
400 spektakli, nie zapominając przy tym o żadnej grupie widzów, bowiem
przedstawienia adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.
OTLiA może pochwalić się licznymi sukcesami na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zarówno, jeśli chodzi o spektakle
prezentowane na festiwalach, jak i podejmowanie działań zakrojonych na
szeroką skalę. Spektakle wielokrotnie zapraszane były do udziału
w ogólnopolskich festiwalach, na których OTLiA był jedynym reprezentantem
sztuki lalkowej.
OTLiA jest także organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Lalek – wyjątkowego przeglądu i konfrontacji najciekawszych zjawisk we
współczesnym teatrze formy. Najbliższa, jubileuszowa edycja, odbędzie się
w dniach 2-8 października 2021 r.
W Teatrze istnieje bardzo rozbudowane koncepcja działań
edukacyjnych, pomyślana jako kreatywne spotkania twórców z widownią.
Dlatego od lat, organizowane są Lekcje Teatralne, które prowadzone są przez
aktorów. Lekcje, mające formę warsztatów, w sposób praktyczny przybliżają
uczestnikom sztukę teatralną, łącząc wiedzę teoretyczną z edukacją poprzez
twórcze działanie. Teatr realizuje także projekt edukacyjny TEATR. Poczuj to!.
W ramach projektu odbywają warsztaty, dyskusje i spotkania. Wśród nich –
adresowane do młodzieży cykle: DRAMAT w AKCJI – inscenizowane czytania
nowej dramaturgii, przygotowane przez reżyserów i aktorów, a także
SPOTKANIA (NIE)MOŻLIWE - warsztaty przeznaczone dla całych klas,
prowadzone w charakterze panelu dyskusyjnego, konwersatorium,
przypominające swoją formułą „drama lessons”.
W ostatnim czasie, bardzo wzbogaciła się oferta spektakli
adresowanych do młodzieży. To spektakle przygotowywane w wyjątkowej
oprawie plastycznej, wykorzystujące najnowsze technologie multimedialne
i podejmujące ważne tematy z młodą publicznością.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
ul. Kośnego 2a, 45-056 Opole
tel. 77 454 23 36, 77 407 90 50
www.teatrlalki.opole.pl

www.facebook.com/OTLiA

www.youtube.com/OTLiA1937
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zdjęcia: Grzegorz Gajos, Krzysztof Ścisłowicz
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O TEATRZE

Teatr Ekostudio jest teatrem prywatnym, który istnieje od 1999 r. Jego założycielem jest Andrzej Czernik
– aktor, reżyser, dramaturg, producent, scenarzysta.
Pierwszym spektaklem, od którego datuje się istnienie Teatru, był PIŁAT – grany w Muzeum Diecezjalnym
w Opolu.
Teatr Ekostudio zasłynął spektaklami plenerowymi wystawiając m.in. cztery części CHŁOPÓW Władysława
Reymonta, WESELE Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, a także
spektaklami powiązanymi z historią i kulturą zarówno regionu opolskiego, jak i kraju (np. MIKOŁAJ II, CZYLI
HISTORIA ŚMIERCI OPOLSKIEGO KSIĘCIA czy RAJMUND I JULKA).
Na terenie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zostały wystawione PAMIĘTNIKI ADAMA I EWY Marka
Twaina.
Na terenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu zrealizowane zostało
przedstawienie: ŻYĆ ZA WSZELKĄ CENĘ – oparte na wspomnieniach Siergieja Woropajewa, jeńca obozu
w Łambinowicach oraz PRZERZUCANE SŁOWA – oparte na korespondencji jenieckiej powstańców
warszawskich.
W Amfitearze Opolskim wystawiany był spektakl muzyczny WYBÓR, a w przestrzeni Opolskiej Wenecji
– ROMEO I JULIA Williama Shakespeare z piosenkami A. Czernika.
Inne zrealizowane sztuki to m.in.
ZASYPANI Tomasza Raya, STREAPTEASE. NA PEŁNYM MORZU Sławomira Mrożka, ŁOŻNICOPIEW (na
podstawie staropolskich tekstów frywolnych), DZIADY, CZ.II Adama Mickiewicza, POŚWIĘCONA PRZYJAŹŃ
na podstawie „Myszy i ludzi” Steinbecka, TAKIE MAŁE NIC - piosenki H. Ordonówny, KABARECIK, COŚ DLA
DZIECI, bajki ekologiczne m.in (GAJOWY BADURA, PIOTRUŚ I SMOG), ABELARD I HELOIZA, NIEDŹWIEDŹ.
OŚWIADCZYNY Antoniego Czechowa.
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W ciągu 20 lat powstało ok. 70 sztuk teatralnych. Oprócz tego zrealizowano wiele
widowisk plenerowych, takie, jak parady historyczne czy WIANKI 2010 - OPOLSKA NOC
ŚWIĘTOJAŃSKA.
Od 14 lat Teatr Ekostudio ma w Opolu swoją
stałą siedzibę, przy ul. Dubois 1a (wejście od
ul. Armii Krajowej 4off).
Od 2008 r. w Teatrze Ekostudio odbywa się
coroczny ZIMOWY LAS SZTUKI – jest to rodzaj multimedialnej wystawy, na której twórcy
sztuk plastycznych prezentują swoje prace (malarstwo, rzeźby, instalacje) na zadany wcześniej temat. Wszystko to w połączeniu z oprawą światło-dźwięk.
Teatr Ekostudio zajmuje się także realizacją programów telewizyjnych, produkowanych przez telewizję
internetową Ekovision tv.

PROPOZYCJA
DLA
MŁODZIEŻY

Spektakl BACZYŃSKI – autorstwa i w reżyserii Andrzeja Czernika. Spektakl przybliżający postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pozwalający przypomnieć poetę i poznać go od mniej znanej strony. 100-na rocznica urodzin Baczyńskiego przypadająca
na rok 2021 jest dobrą okazją do spotkania z twórczością poety.
• Po spektaklu spotkanie z Andrzejem Czernikiem, wykonawcą i reżyserem spektaklu

Spektakl PODRZUCONE SŁOWA - autorstwa i w reżyserii Andrzeja Czernika. Ukazuje
losy rodziny Śląskiej w czasie Plebiscytu i III Powstania Śląskiego w 1921 r. Głównym
wątkiem spektaklu jest siła i zaradność śląskich kobiet w tym trudnym czasie.
Spektakl zrealizowany w ramach Projektu Wojewody Opolskiego „Podrzucane słowa, przerzucane słowa”
sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.
• spotkanie po spektaklu i rozmowy z twórcami

Projekcja spektaklu MIKOŁAJ II - CZYLI HISTORIA ŚMIERCI OPOLSKIEGO KSIĘCIA Z 2014 R. Spektakl
ukazujący losy ostatnich Piastów żyjących na ziemiach Śląska Opolskiego. Prawdziwa lekcja historii dla
dzieci i młodzieży urodzonej i mieszkającej w Opolu i na Opolszczyźnie.
• spotkanie z Andrzejem Czernikiem po obejrzeniu projekcji

Projekcja spektaklu PRZERZUCANE SŁOWA - zrealizowanego w obozie w Łambinowicach-Lamsdorff
opartego na korespondencji jenieckiej powstańców warszawskich.
• spotkanie z twórcami po obejrzeniu projekcji.

Kontakt: Teatr Ekostudio
ul. Dubois 1a, 45-070 Opole, wejście od ul. Armii Krajowej 4 off
Sekretariat: 77 453 94 36, 694 956 067,
biuro@teatrekostudio.pl
Promocja i Organizacja widowni : 532 156 198,
bilety@teatrekostudio.pl

www.teatrekostudio.pl
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TEATR
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W OPOLU

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu to jedno z ciekawszych miejsc
w województwie opolskim. W naszej ofercie mamy nie tylko spektakle,
organizujemy także liczne warsztaty, koncerty, dyskusje, imprezy kulturalne
oraz naukowe.
Powstały w 1975 roku budynek przeszedł właśnie gruntowną modernizację, unowocześnione zostało
m.in. nagłośnienie i oświetlenie scen oraz wprowadzono zmiany elewacji frontowej, dzięki którym
budynek nabrał niepowtarzalnego charakteru oraz klimatu. Obecnie trwają prace związane z budową
Centrum Edukacji Teatralnej. Dysponujemy czterema scenami, w tym jedną z największych Dużych
Scen w Europie. Na deskach Teatru realizowane są zarówno teksty klasyczne, jak i współczesne,
zapraszamy do współpracy najważniejszych twórców polskich scen oraz tych dopiero debiutujących.
Od kilku lat organizowany jest Konkurs na Projekt Teatralny w ramach Programu Modelatornia,
dzięki któremu na deskach naszego Teatru mogą zaprezentować się młodzi twórcy. Konkurs
inspirowany jest twórczością Jerzego Grotowskiego – najważniejszej postaci w historii opolskiej
sceny, reformatora teatru w Polsce i za granicą. Nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat Teatr
organizuje również jeden z największych polskich festiwali teatralnych: Opolskie Konfrontacje
Teatralne / „Klasyka Żywa”. Podczas Festiwalu na opolskiej scenie można zobaczyć najważniejsze
realizacje polskiej klasyki z całego kraju.

315

Twórczo z Teatrem to nasza propozycja z zakresu edukacji teatralnej
dla młodzieży i nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich.
Uczestnikom projektu Twórczo z Teatrem proponujemy coś więcej niż tylko przedstawienia i bilety
w niższych cenach. Pedagodzy otrzymają dostęp do zeszytów metodycznych, tworzonych przez
specjalistów, z propozycjami scenariuszy lekcji. Mogą z nich skorzystać nie tylko poloniści, ale
również nauczyciele innych przedmiotów.

Mamy również propozycje dla tych, którzy chcieliby się bardziej
zaangażować w życie teatralne.
Jeśli kochacie teatr i chcielibyście być bliżej swoich ulubionych aktorów, spektakli i innych
wydarzeń artystycznych, proponujemy dołączenie do zespołu wolontariuszy w Kochanowskim.
Odnajdą sie u nas osoby odpowiedzialne, które stworzą zgrany zespół do zadań specjalnych.

TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
pl. Teatralny 12, 45-056 Opole
(+48) 77 454 59 41
bilety@teatropole.pl
www.teatropole.pl
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