W tych szkołach
warto się uczyć
Sła wo mir Adam czyk – członek Zarządu Powiatu Gliwic kie go od po wie dzial ny za oświa tę
w powiecie:
– Zachęcam absolwentów gimnazjów
z terenu powiatu gliwickiego do kontynuowania nauki w naszych szkołach ponad gim na zjal nych
w Knurowie i w Pyskowicach. Można w nich zdobyć wykształcenie ogólnokształcące na dobrym poziomie lub uzyskać atrakcyjny zawód. Atutem tych szkół jest także bezpieczeństwo, nie są to bowiem molochy, ale placówki liczące stosunkowo niezbyt wielu uczniów, w których każdy czuje się
dobrze. Kolejny ich atut to lokalizacja – są tak położone, iż
młodzież z terenu powiatu nie musi tracić czasu ani pieniędzy
na dojazdy do odległych miast.

Warto podkreślić, iż w ubiegłym roku doskonałe wyniki
egzaminów maturalnych osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Nasze szkoły oferują naukę na poziomie porównywalnym z placówkami w Gliwicach, Zabrzu czy w Rybniku. Na młodzież czeka też wiele
ciekawych zajęć pozalekcyjnych, za które – dzięki pozyskaniu przez Powiat Gliwicki pieniędzy z Unii Europejskiej –
uczniowie nie muszą dodatkowo płacić. Są to zarówno zajęcia z języków obcych, jak i z licznych przedmiotów, zajęcia
wyrównawcze oraz rozszerzające wiedzę. Proponujemy również atrakcyjne wyjazdy i wycieczki. Oferta jest bogata
i z pewnością zainteresuje każdego ucznia.
Nasze szkoły mają bardzo dobrą bazę lokalową. Wszystkie
w ostatnich latach przeszły gruntowne remonty i modernizacje. Wiemy, jak ważne jest miejsce, w którym uczy się młodzież, dlatego od wielu lat inwestujemy w termomodernizację
i remonty budynków szkolnych. Gruntowne prace modernizacyjne wykonane zostały już we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki. Dziś są one
wizytówką nie tylko Knurowa i Pyskowic, ale przede wszystkim powiatu gliwickiego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE
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– Reforma programowa polskiej oświaty dotarła do szkół średnich. W „Paderewskim” na tegorocznych absolwentów gimnazjów czeka wiele nowości.
Kontynuując to, co w naszej szkole solidne, dobre i sprawdzone, proponujemy po cztery kierunki nauczania
zarówno w odnowionym liceum ogólnokształcącym, jak i w zreformowanym technikum. Zajęcia sportowe
będą się odbywać w nowej, nowoczesnej hali sportowej, która zostanie oddana uczniom już od 1 września 2012 – mówi dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego, Dorota Gumienny.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE jakby mniej ogólnokształcące
Liceum, do którego trafią tegoroczni absolwenci gimnazjów, w niczym nie przypomina liceum ich rodziców. Knurowski ogólniak stawia na komfort nauki języków obcych i swobodny wybór przedmiotów rozszerzonych.
W klasie pierwszej – wszyscy uczą się jednakowo
W klasie pierwszej wszystkie oddziały zrealizują ten sam tok nauki, będący kontynuacją nauki obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących z gimnazjum. Stąd wybór oddziału dokonywany przez kandydata
do liceum nie musi być jeszcze ostateczny. Najpierw dokończymy naukę podstawowego zakresu biologii,
chemii, fizyki, geografii…. Po klasie I uczeń musi jednak dokonać ostatecznego wyboru przedmiotów rozszerzonych, silnie profilując swoją dalszą edukację.
Knurowskie liceum ogólnokształcące zapewni każdemu uczniowi kontynuację nauki obu języków obcych z gimnazjum lub umożliwi podjęcie nauki języka rosyjskiego od podstaw. Zaawansowaną naukę języka angielskiego zapewnia klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim na wybranych przedmiotach (rekrutacja na podstawie testu kwalifikacyjnego 31.05.2012). W pozostałych klasach język angielski będzie nauczany w systemie międzyoddziałowym, na różnych poziomach zaawansowania.
W klasie drugiej – wybierasz przedmioty rozszerzone
Oferta „Paderewskiego”, dzięki systemowi zajęć międzyoddziałowych, proponuje aż 17 różnych zestawów 2 lub 3 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i uczeń dokonuje ich wyboru, czyli inaczej
mówiąc dokonuje bardzo wyraźnej specjalizacji swojej nauki, zgodnie z własnymi planami akademickimi.
Drugoklasista stanie się więc zdeklarowanym humanistą, ścisłowcem lub przyrodnikiem.
W klasie trzeciej – zdajesz maturę
Matura w liceum ogólnokształcącym
to na pewno obowiązkowe egzaminy z 3
przedmiotów (język polski, matematyka,
język obcy nowożytny) oraz prawdopodobnie (przepisy prawne nie zostały
jeszcze ogłoszone) 2 egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Dlatego tak ważne jest dokonanie trafnego wyboru tych
przedmiotów w klasie drugiej, bo w klasie trzeciej zmiany już nie będą możliwe.
W roku szkolnym 2012/2013 zapraszamy do wyboru spośród 4 klas pierw-  Języki obce: angielski nauczany dwujęzycznie, mięszych:
dzyoddziałowo, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina.
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Równie ważnym elementem jest baza sportowa i wyposażenie
placówek oświatowych. Mam na myśli zarówno teren wokół
szkół, jak i pomoce naukowe. Wszystkie szkoły mają bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, a te które prowadzą kształcenie zawodowe, również pracownie zawodowe. Na bieżąco dokupujemy nowy sprzęt. Inwestujemy również w poprawę stanu
i wyglądu terenu wokół budynków, zarówno w Knurowie, jak
i Pyskowicach. Nowoczesne boiska wielofunkcyjne są już
od dawna przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz
przy „Konopnickiej” w Pyskowicach. Przy tej ostatniej szkole
znajduje się Geopunkt, stanowiący miejsce kontaktu z prehistorią
naszego regionu. Mamut wielki i nosorożec włochaty, choć już
wymarły, tu mogą być podziwiane w swych wiernych kopiach.
Nasze najbliższe, dobiegające końca inwestycje, to budowa hali sportowej przy „Paderewskim” w Knurowie oraz nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Obiekty te służyć będą młodzieży już tego lata.
W dalszej kolejności, do końca 2013 roku, wybudowane zostanie nowoczesne boisko sportowe przy „Paderewskim”.
Zapewniam gimnazjalistów, że warto uczyć się w powiecie!

KLASA DWUJĘZYCZNA z wykładowym językiem angielskim: język angielski 6 godzin tygodniowo na poziomie C1–
biologia w kl. I i informatyka częściowo
po angielsku, pozostałe przedmioty po polsku – możliwość (nie obowiązek) przystąpienia do matury dwujęzycznej i egzaminu
na certyfikat językowy – kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw – przedmioty rozszerzone w grupie humanistów (historia
/WOS/przedmiot przyrodniczy) lub ścisłowców (matematyka/biologia/przedmiot
przyrodniczy) – dodatkowo: Literatura
 Tradycyjnie i multimedialnie. Powiat Gliwicki
i kultura USA i UK – wykładana po angiel- i Unia Europejska inwestują w wyposażenie sal dysku, warsztaty teatralne i drama – po an- daktycznych.
gielsku
Jeżeli chcesz posługiwać się angielskim w sposób autentyczny, płynny i swobodny, rozumieć trudne i długie teksty z różnych dziedzin, poznać fachowe słownictwo z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, posiąść
wiedzę o krajach anglojęzycznych, a przy tym zrealizować normalny program polskiej szkoły – wybierz klasą dwujęzyczną!
KLASA HUMANISTYCZNA klasyczna: z rozszerzonym językiem polskim i WOSem oraz przedmiotem wybranym z zestawu: historia, geografia lub biologia – języki: angielski międzyoddziałowy 4 h/tyg, kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw – dodatkowo zajęcia dziennikarskie
Jeżeli masz dobre pióro, uwielbiasz czytać i czujesz się prawdziwym humanistą, ale też swobodnie poruszasz się w świecie fikcji literackiej, jak i literatury faktu – wybierz ten właśnie profil! Rozszerzysz horyzonty, poznasz konteksty filozoficzne i etyczne, dostrzeżesz nowe znaczenia starych jak świat spraw. Poczytasz
historię literatury i literaturę historyczną. Zrozumiesz mechanizmy socjologiczne i polityczne. Będziesz miał
możliwość udziału w warsztatach dziennikarskich i szansę na prawdziwe publikacje!
KLASA ŚCISŁA: w zestawie politechnicznym: matematyka, informatyka, przedmiot przyrodniczy lub
prawniczy: matematyka, historia, WOS – języki: angielski międzyoddziałowy 4 h/tyg, kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw
Jeżeli wiesz, że gwarancją każdego sukcesu są solidne podstawy matematyczne, a przyszłość stoi
przed inżynierami i adeptami specjalności technicznych – to jest to klasa dla ciebie! Zdobędziesz umiejętności z podstaw programowania oraz poznasz tajniki multimediów. Akademickie kierunki zamawiane, na których otrzymujesz stypendium od państwa, to niemal wyłącznie kierunki techniczne!
KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA bardzo tradycyjna: biologia, przedmiot przyrodniczy
do wyboru (chemia lub fizyka lub geografia) - języki: angielski międzyoddziałowy 4 h/tyg, kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw – dodatkowo: biochemia, łacina, zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii, warsztaty i wycieczki terenowe
Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z naukami przyrodniczymi, unikasz nadmiernej abstrakcji, ciekawi
cię przyroda i jej tajemnice, lubisz atmosferę laboratorium i pracę eksperymentalną – rozpocznij gruntowną
naukę biologii i przedmiotów przyrodniczych. Zdobędziesz niezbędne umiejętności do pracy w laboratorium,
które przydadzą ci się na studiach. Będziesz przygotowany do podjęcia edukacji na AWF lub Akademii Medycznej, a także na wszelkich kierunkach przyrodniczych.
TECHNIKUM: 4 zawody, wiele kwalifikacji
Cztery lata spędzone w Technikum pozwalają przygotować się do matury otwierającej drogę na studia,
ale także zdobyć kilka (2-3) kwalifikacji, potwierdzanych państwowym egzaminem zawodowym. To zupełnie nowy pomysł na kształcenie w zawodzie, ułatwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych zawodów w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice
tel./faks 32 233 25 96
e-mail: zsmkpyskowice@op.pl
Internet: www.zsmk.internetdsl.pl
W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się
nabór do klas pierwszych w następujących typach szkół:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa ogólna – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język niemiecki lub angielski, język polski, historia;
klasa matematyczno-przyrodnicza – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język niemiecki
lub angielski, matematyka, biologia
W ramach zajęć dodatkowych szkoła przygotowuje do matury z wybranych przedmiotów
na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
TECHNIKUM – kształcenie w następujących
zawodach:
technik architektury krajobrazu (projektowanie elementów architektury krajobrazu
i profesjonalna pielęgnacja zieleni z zachowaniem wymogów ekologicznych), przedmioty
nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia. Uczniowie przygotowani są
do uzyskania następujących kwalifikacji za Podczas wycieczki do Kórnika.
wodowych:
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– R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
– R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

technik informatyk (administrowanie sieci i systemów serwerowych, operowanie bazami danych, grafika komputerowa, serwis systemów komputerowych), przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka. Uczniowie przygotowani są do uzyskania następujących kwalifikacji zawodowych:
– E. 12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
– E. 14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
– E. 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
technik ekonomista (finanse i rachunkowość, badanie rynku, planowanie i sprawozdawczość oraz stanowiska biurowe), przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia. Uczniowie przygotowani są do uzyskania następujących kwalifikacji zawodowych:
– A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
– A. 36. Prowadzenie rachunkowości.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – kształcenie w wielu zawodach w cyklu 3-letnim:
kucharz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, monter-elektronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, wędliniarz,
stolarz, ślusarz.
– Każdy absolwent gimnazjum może znaleźć w naszym zespole coś dla siebie – mówi dyrektor Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej, Elwira Dersiewicz. – Szkoła żywo reaguje nie tylko na zainteresowania uczniów, ale także
w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb rynku, oferuje zawody, które cieszą się powodzeniem, a także dla młodych ludzi stanowią szansę na dobrą przyszłość. W „Konopnickiej” uczniowie otrzymują gruntowne przygotowanie
do matury i egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych oraz
dodatkowe możliwości: uczenia się języków obcych – angielskiego, niemieckiego – na różnych poziomach zaawansowania, rozwijania umiejętności i zainteresowań w kołach historycznym, informatycznym, fizyczno-astronomicznym,
Szkolnym Klubie Sportowym, Kole Elektronika.
W tym roku w szkole odbył się po raz pierwszy „Dzień
Przedsiębiorczości”, stanowiący finał projektu o nazwie
„Moja firma w mojej gminie” (VI edycja). W projekcie wzięły udział szkoły z 5 województw: dolnośląskiego, śląskiego,
opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europej Certyfikat nadany za realizację
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał projektu „Moja firma w mojej gmiLudzki i realizowanego przez Fundację na Rzecz Wspierania nie”.
Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży – Viribus Unitis. Podczas „Dnia Przedsiębiorczości” uczniowie przedstawili wyniki swojej pracy dotyczącej stworzonej firmy w formie prezentacji multimedialnych, ocenili możliwość rzeczywistego zaistnienia potencjalnej firmy w pyskowickiej gminie, przygotowali humorystyczne scenki oraz występy artystyczne. Dzień
Przedsiębiorczości miał na celu pogłębienie wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania
danego zawodu, wykrycia różnic pomiędzy wykształceniem, a karierą zawodową oraz zachęcenia młodych
ludzi do kreatywnych pomysłów i ich realizacji, a szkoła uzyskała kolejny certyfikat.
Szansę dla siebie znalazła w Pyskowicach również młodzież szczególnie uzdolniona artystycznie i wrażliwa społecznie, która realizuje swoje pasje m.in. w scholi młodzieżowej Cantamus Domino czy w kołach
filmowym i teatralno-wokalnym oraz Szkolnym Kole Wolontariatu. Grupa teatralna przygotowuje przedstawienia dla szkolnej społeczności, a wolontariusze uzyskiwali wielokrotnie nominację Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży do realizacji autorskich projektów programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Dzięki udziałowi w projektach młodzież doskonali swoje umiejętności poprzez pracę z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej w Pyskowicach.
16 grudnia 2011 r. uczniowie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach dali świadectwo społecznej dojrzałości, przystępując do akcji honorowego krwiodawstwa. Podczas akcji do oddania krwi zgłosiło się 37 osób, a 24 dawców oddało ponad 10 litrów krwi. Dodatkowo odbyły się również kwalifikacje
do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.
Uczniowie „Konopnickiej” znajdują się w gronie najlepszych w kraju, o czym świadczą przyznawane im
rokrocznie Stypendia Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym za znakomite wyniki w nauce
premier Donald Tusk przyznał stypendia Natalii Stasiuk z klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz Adamowi Morawskiemu z klasy III Technikum. Najlepsi absolwenci otrzymują także Stypendium Starosty Powiatu Gliwickiego. Takie nagrody to nie tylko wyraz uznania dla zdolności i wytężonej pracy uczniów, ale
też swoisty certyfikat jakości ZSMK.
– A wszystko dzięki temu, że „Konopnicka” to szkoła kształcąca kreatywność wśród młodzieży – dodaje Elwira Dersiewicz. – Wskutek pozyskania przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach środków unijnych
uczniowie biorą udział w projektach „Edukacja dla rozwoju” (dla uczniów LO) oraz „Stawiam na rozwój”
(dla Technikum i Szkoły Zawodowej). Dzięki finansowaniu ze środków UE młodzież bezpłatnie uczestniczy
w zajęcia pozalekcyjnych i warsztatach (np. przygotowujących do matury), seansach kinowych i spektaklach
teatralnych, spotkaniach filmowych w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej MAFIA i wycieczkach
(odbyły się np. trzydniowe wycieczki do Warszawy, Krakowa, Poznania Kórnika, Książa i Wrocławia).
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Technik SPEDYTOR
Kwalifikacja 1: Organizacja i nadzorowanie transportu
Kwalifikacja 2: Obsługa klientów i kontrahentów
Zawód dla tych, którzy przyszłość wiążą z rozwojem komunikacyjnym naszego regionu i jego unikalną lokalizacją
na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych: autostrad A4
i A1. Absolwenci będą starać się o dobrą pracę w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki oraz ukończenie kursu obsługi wózków widłowych będą dodatkowymi atutami na rynku pracy.
Technik OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Kwalifikacja 1: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Kwalifikacja 2: Prowadzenie informacji turystycznej oraz
 Przede wszystkim poważna nauka sprzedaż usług turystycznych
na lekcjach, a nawet podczas
Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować
przerw…
ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania
kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie
posługiwał się dwoma językami obcymi oraz dostanie możliwość zdobycia licencji pilota wycieczek zagranicznych. W zależności od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów,
małych pośredników usług turystycznych, w hotelach, restauracjach.
Technik INFORMATYK
Kwalifikacja 1: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja 2: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja 3: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Zawód dla tych, którzy lubią pracę z komputerem i przy komputerze! Dobrego informatyka zatrudni chętnie każda firma! Stawiając na kształcenie informatyczne, kandydat decyduje się na ustawiczne podnoszenie
kwalifikacji i konieczność nadążania za postępem w dziedzinie urządzeń, oprogramowania, systemów operacyjnych, zarządzania informacją i informatyzacji zarządzania.
Technik EKONOMISTA
Kwalifikacja 1: Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
Kwalifikacja 2: Prowadzenie rachunkowości
Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrze Niezrównana kadra pedagogiczna.
buje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów
komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności
gospodarczej!
Szukaj nas na Facebooku…I różnych miejscach Internetu…

W przyszłym roku szkolnym przystępujemy do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– „Mam zawód, mam pracę w regionie”, który zaowocuje podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego. W naszym przypadku oznacza to szereg dodatkowych możliwości dla uczniów Technikum
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przewidziane i już zatwierdzone są np. kursy (w tym kursy certyfikowa-
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ne), obejmujące różnorodne zagadnienia:
ECDL, AutoCAD, podstawy księgowości
i rachunkowości, artystyczne układanie
kwiatów, obsługa wózków widłowych, obsługa kas fiskalnych, obsługa pilarki. Gotowość przyjęcia uczniów na praktyki oraz
staże zawodowe wyraziły m.in. firmy: informatyczne, ogrodnicze i rachunkowo-księgowe. W obecnej sytuacji na rynku
pracy jest to okazja nie do przecenienia!
W efekcie takich działań znacząco wzrosną
kompetencje zawodowe uczniów i możliwości pracodawców, którym projekt po-  Uczniowie z klasy architektury krajobrazu przy pozwoli aktywnie włączyć się w proces rządkowaniu Geopunktu, w którym stoją wierne kokształcenia swoich późniejszych pracowni- pie mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.
ków. Sytuacja wymarzona dla obydwu
stron i jesteśmy pewni, że nasi uczniowie ją docenią.
Ci, którym marzą się dłuższe i dalsze podróże, mogą skorzystać ze współpracy ZSMK z powiatem partnerskim Powiatu Gliwickiego – Mittelsachsen i miastem partnerskim Pyskowic – Flörsheim w Niemczech,
w ramach której organizowane są:
coroczna wymiana młodzieży, połączona z wyjazdem do Niemiec,
wyjazdy na międzynarodowe zawody sportowe.
Od 10 września 2010 r. ZSMK może się szczycić nowym, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym i wyremontowaną salą gimnastyczną oraz tzw. „Geopunktem” – ścieżką dydaktyczną z jej główną atrakcją – makietami ssaków plejstoceńskich: mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.
Dzięki tym przedsięwzięciom wzbogaciła się baza dydaktyczna ZSMK. A trzeba wiedzieć, że jest ona
całkiem niezła. Szkoła dysponuje m. in.: bardzo bogatym księgozbiorem, trzema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, tablicami interaktywnymi, Centrum Informacji Multimedialnej
i kawiarenką internetową. Nie wolno zapominać także o profesjonalnym doradztwie zawodowym, stałej
opiece psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości korzystania z bufetu szkolnego i świetlicy.
Zapewne te (i jeszcze wiele innych!) walory sprawiły, że w zabytkowym budynku ZSMK już od kilkudziesięciu lat funkcjonuje szkoła średnia. 15 października 2010 r. obchodzono tu 65-lecie liceum oraz 50-lecie nadania mu imienia pisarki, autorki m.in. znanej wszystkim „Sierotki Marysi”.
I jeszcze jedno: w rankingu najbezpieczniejszych szkół, prowadzonym przez firmę ubezpieczeniową CIGNA po raz kolejny ZSMK znalazło się na pierwszym miejscu, wyprzedzając kilkadziesiąt innych placówek
oświatowych.
Zapraszamy absolwentów gimnazjów do naszej szkoły!
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE
y
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W roku szkolnym 2012/2013 szkoła planuje nabór do:
TECHNIKUM w zawodzie:
technik górnictwa podziemnego – absolwenci otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednej z kopalń Kompanii Węglowej S. A.;
technik elektryk;
technik mechanik;
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:
klasa mundurowa – kierunek poszerzony o edukację wojskową, pożarniczą i policyjną. Uczniowie będą
uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz obozach integracyjnych.
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
klasy wielozawodowe o trzyletnim cyklu
kształcenia, m.in. w zawodach: fotograf,
elektryk, sprzedawca, kucharz małej gastronomii;
klasa zawodowa kształcąca w zawodzie
górnik eksploatacji podziemnej – absolwenci
otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednej
z kopalń Kompanii Węglowej S. A.;
klasa zawodowa kształcąca w zawodzie
elektryka.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie to szkoła, której tradycje sięgają 1945 r.,
kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako
 W klasie mundurowej uczą się zarówno chłop- Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy KWK
cy, jak i dziewczęta – na zdjęcia zajęcia z samoobro„Knurów”. Obecnie jest to placówka edukany.
cyjna, posiadająca nowoczesne pracownie
komputerowe, dobrze wyposażone pracownie języka polskiego, języków obcych, biologiczno-geograficzną,
elektryczną i fizyczną. Szkoła dysponuje siłownią, halą sportową i boiskiem o wysokim standardzie, które
jest inwestycją zrealizowaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Dodatek specjalny do

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

Tradycja szkoły związana jest z kształceniem w zawodzie górnika. Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia, odbywają praktyki zawodowe w doskonale wyposażonych warsztatach przy KWK „Knurów-Szczygłowice”, co pozwala im na połączenie teorii z praktyką. W dodatku mają świadomość, że po zakończeniu nauki w szkole czeka na nich praca w jednej z kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. –
gwarantuje im to certyfikat, który otrzymują w chwili rozpoczęcia nauki.
W tym roku szkolnym, w celu jeszcze
lepszego kształcenia zawodowego, szkoła
wyposażona została w nowoczesne maszyny – tokarkę oraz frezarkę, z których młodzież korzysta podczas zajęć warsztatowych.
Szkoła dysponuje pracownią przedmiotów technicznych. Została ona wyposażona w jedenaście stanowisk komputerowych, tablety graficzne, projektor multimedialny oraz tablicę interaktywną. Bogate
oprogramowanie (Corel Draw X5, Corel
Photo- Paint X5, Corel PaintShop Photo
Pro X3, Visio 2007, AutoCad 2010) pozwa-  Zawód górnika to zawód z przyszłością – mówi Adrian, uczeń klasy III G.
la na szerokie wykorzystanie pracowni
w procesie dydaktycznym przedmiotów zawodowych. Uczniowie klas technikum na tego typu programach mają możliwość zdobycia umiejętności sporządzania rysunków technicznych, dokumentacji technicznej oraz obróbki graficznej, co w sposób bardzo
istotny ma wpływ również na rozwój ich zainteresowań.
Od roku szkolnego 2010/2011 tworzone są klasy liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym.
Uczniowie tych klas mają zajęcia poszerzone o naukę samoobrony oraz zajęcia
z zakresu wojskowości. Należą także
do jednej z prężnie działających jednostek
strzeleckich „Strzelec”, której dowódcą
jest Sławomir Tokarz, prowadzący zajęcia
wojskowe. Młodzież rozwija swoje umiejętności i zainteresowania poprzez różnego
rodzaju ćwiczenia, szkolenia oraz wyjazdy
i obozy integracyjne.
Przy terenie naszej szkoły działa klub
sportowy SPARTAN, którego zawodnikami są w większości nasi uczniowie. Uczestniczą oni regularnie w zawodach sporto Ćwiczenia z zakresu grafiki komputerowej.
wych oraz turniejach bokserskich, podczas
których zdobywają tytuły mistrzów Polski oraz Śląska. SPARTAN dysponuje profesjonalną i nowoczesną salą, będącą centrum sportów walki oraz sportów siłowych. Korzystają z niej także uczniowie klas mundurowych w ramach zajęć szkolnych. Szkoła osiąga wiele sukcesów również w innych dziedzinach sportowych.
Uczniowie są wielokrotnymi uczestnikami rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej, ręcznej oraz koszykowej. Młodzież w szkole ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań nie tylko podczas zajęć lekcyjnych,
ale również na zajęciach fakultatywnych i w kołach zainteresowań, takich jak: SKS, kółko komputerowe, humanistyczne, turystyczne i językowe. Uczniowie mogą również korzystać z pomocy doradcy zawodowego
i oferty zajęć Szkolnego Ośrodka Karier.
Od października 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie realizowany jest projekt „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa oraz Starostwo Powiatowe w Gliwicach. O tym,
jakie działania podejmowane są w ramach tego projektu, mówi Anna Kur, jego koordynator: – Beneficjenci
czerpią wiedzę i ćwiczą umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych – elektrycznych, mechanicznych
czy górniczych, języków obcych – angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, informatycznych, ogólnych, np.
z geografii czy biologii, jak również uczestniczą w zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym w ramach działania Szkolnego Ośrodka Karier. W ramach projektu organizowane są również wizyty studyjne w zakładach przemysłowych na terenie Śląska. Niektóre spotkania odbywają się w języku angielskim.
Uczniowie zaangażowani są także w projekt „Bądź przedsiębiorczy”, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Jest on niejako kontynuacją wcześniejszego przedsięwzięcia „Moja
firma w mojej gminie”. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Szwarczyńska, doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Karier. Aneta Szulc, beneficjentka projektu, mówi o swoim uczestnictwie: – Projekt pokazał
nam, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ogromnym nakładem pracy. Dzięki ciekawym prelekcjom poznaliśmy podstawy bycia przedsiębiorczym i zrealizowaliśmy własny
pomysł na założenie „Agencji ochrony osób i mienia”.
W szkole powstaje gazetka „De Facto”, której dziennikarzami są uczniowie klas liceum i technikum. Zostali oni laureatami konkursu organizowanego przez Fundację Nowe Media pt. „Globalnie – multimedialnie”
za numer „Międzykulturowa rzeczywistość”. Sukcesem naszych uczniów są także „Chat (d) erskie debaty”
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, podczas których osiągają pierwsze i drugie miejsca.
Szkoła bierze czynny udział w życiu społeczności lokalnej – jak choćby w Dniach Integracji Knurowa.
Przyszli górnicy co roku na Barbórkę odwiedzają przedszkola. Szkoła zaznacza swoją obecność także na obchodach Dnia Niepodległości, podczas których uczniowie klasy mundurowej składają ślubowanie. Grupa
uczniów naszej szkoły włącza się także w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, współorganizując akcje pomocy i wsparcia dla najuboższych.
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Dyrektor ZSZ nr 2 w Knurowie Grażyna Dąbrowska mówi: – Staramy się, by w naszej szkole uczniowie mieli dobre warunki do rozwoju intelektualnego i osobowościowego, dlatego proponujemy im szeroką
gamę zajęć pozalekcyjnych i udział w programach edukacyjnych.
ZESPOŁY SZKÓŁ SPECJALNYCH
Przedstawiamy także oferty dwóch powiatowych zespołów szkół specjalnych – w Knurowie i w Pyskowicach. Szkoły te przygotowują do życia młodych ludzi, oferując im możliwość twórczego rozwoju, ciekawego spędzenia czasu, a także rozbudzenia ich talentów i zainteresowań.
W skład każdego z dwóch Zespołów Szkół Specjalnych
wchodzą:
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA – nauka odbywa się w oddziałach: dla uczniów upośledzonych w stopniu
lekkim; edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym; zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów upośledzonych
w stopniu głębokim do 18 roku życia;
GIMNAZJUM SPECJALNE – nauka odbywa się w oddziałach: dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim; edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych
w stopniu umiarkowanym i znacznym do 21 roku życia;
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY – nauka
prowadzona jest w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym
 W szkole dzieci i młodzież mają i znacznym do 23 roku życia.

możliwość doskonalenia swojej sprawności.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE
www.republika.pl/zss_knurow
e-mail: zssknurow@o2.pl
ul. Szpitalna 25 44-194 Knurów
tel. 32 235 20 22
Szkoła łączy wypracowane przez 21 lat pracy tradycje z nieprzerwanym rozwojem w oparciu o najnowsze
zdobycze pedagogiki, psychologii i innych nauk. Warunki kształcenia są dostosowane do specyfiki uczniów.
Zajęcia odbywają się w małych grupach w zależności
od stopnia upośledzenia uczniów. Każdy uczeń potrzebujący dodatkowej pomocy ma możliwość korzystania
z zajęć rewalidacji indywidualnej, takich jak gimnastyka korekcyjna, poprawa wad wymowy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doskonalenie technik szkolnych
(czytanie, pisanie, liczenie). Uczniowie korzystają
z darmowych przejazdów komunikacją miejską,
w szczególnych przypadkach z takiej ulgi mogą korzystać również opiekunowie. Położenie szkoły w pobliżu
przystanku autobusowego (linie 194, 710, 120, 47, 8,
58, 648) sprawia, że łatwo jest do niej dojechać autobusem.
Dzięki inwestycji Starostwa Powiatowego w Gliwicach budynek szkoły jest po termomodernizacji,
a sale lekcyjne są jasne i przestronne. Szkoła dysponu Uczniowie rozwijają tu swe pasje i zainje salami: gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej, teresowania.
do reedukacji, a także pracowniami do zajęć techniki,
gospodarstwa domowego i komputerową. Jej dumą jest pracownia polisensoryczna i gabinet do prowadzenia zajęć z EEG Biofeedback i RSA Biofeedback.
– Po lekcjach zapewniamy dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej wyposażonej w gry i sprzęt audiowizualny. Pod opieką i z pomocą wychowawcy uczniowie mogą tu odrabiać lekcje i korzystać z zajęć
plastycznych. Biblioteka nie tylko udostępnia książki, można w niej uczestniczyć w zajęciach czytelniczych, biblioterapii i pomocy w przezwyciężaniu trudności w czytaniu. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach prowadzonych w ramach projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Obecnie są to trzy projekty: „Wsparcie na starcie” – skierowany do najmłodszych
uczniów naszej szkoły (klasy I – III), „Edukacja dla rozwoju” – którego uczestnikami są uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz „Stawiam na rozwój” – dzięki któremu swoje kwalifikacje zawodowe
podnoszą uczniowie najstarszych klas – Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia dodatkowe dla naszych uczniów to zajęcia sportowe, tenis ziemny, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, biblioterapia, pedagogika zabawy, kynoterapia, hipoterapia, kółko teatralne, kółko ekologiczno-przyrodnicze, kółko plastyczne, zajęcia muzyczne, logorytmika, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ceramika, kółko informatyczno-ekonomiczne oraz zajęcia „Młody przedsiębiorczy”. Uczniowie i ich rodzice mogą uzyskać
w szkole pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i pielęgniarki. W naszej szkole jest prowadzony program „Owoc w szkole” i „Szklanka mleka”. Serdecznie zapraszam! – zachęca Grażyna Góralczyk, dyrektor szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH
ul. Poniatowskiego 2
44-120 Pyskowice
tel. 32 233 26 51
www.zsspyskowice.eu, e-mail: zsspyskowice@wp.pl
Zespół kształci uczniów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej
do pracy i szkoły zawodowej. Placówka obejmuje swym oddziaływaniem uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz przewlekle chorych i niedostosowanych
społecznie.
Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską:
– Comenius-Regio „Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w ramach
rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych”;
– „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”;
– „Edukacja dla rozwoju”;
– „Wsparcie na starcie”;
– Comenius-Regio „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji
w Walii i na Śląsku”
Udział w projektach umożliwia uczniom rozwój pasji pozaszkolnych. W ramach 16 kół zainteresowań szkoła oferuje zajęcia artystyczne, sportowe i rekreacyjne, techniczne, naukę języków obcych,
tańca, śpiewu, gotowania, komputerowe, regionalne, ekologiczne, dziennikarskie i terapeutyczne.
Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki turystyczne i dydaktyczne.
Szkoła kładzie duży nacisk na integrację uczniów ze środowiskiem. Organizuje spotkania opłatkowe, na które zaprasza nauczycieli i uczniów szkół masowych, umożliwia udział w konkursach i zawodach sportowych, organizuje wystawy plastyczne obrazujące dorobek szkoły.
Sukcesy uczniów:
– II miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek,
– wystawa plastyczna prac uczniów w Miejskim Muzeum w Pyskowicach,
– indywidualna wystawa plastyczna i prezentacja wierszy uczennicy
gimnazjum w Oddziale Przyszpitalnym w Toszku.
Puchary i dyplomy będące dowodem sukcesów szkoły zostały wyekspo no wa ne w spe cjal nej ga blo cie
na par te rze bu dyn ku. Osią gnię cia
uczniów i nauczycieli są imponujące.
We wrześniu 2011 r. szkoła obcho dzi ła ju bi le usz 50-le cia. Z tej
okazji został przygotowany roczni Przedstawienie przygotowane na 50-lecie szkoły.
cowy album dokumentujący jej historię i dokonania. W ramach obchodów została zorganizowana międzynarodowa konferencja na temat dobrych przykładów wzbogacających edukację osób o specjalnych potrzebach. Wykład na temat: „Kształcenie specjalne upośledzonych
umysłowo w Polsce i w Europie – sposoby rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych” wygłosiła prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkolnictwa
specjalnego z Walii, Niemiec, Ukrainy i Czech. W uroczystości wzięły udział władze miejskie i samorządowe, władze Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz instytucji współpracujących ze szkołą.
W codziennej pracy szkoła współdziała z Miejskim
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach, Miejską Biblioteką Publiczną i Muzeum w Pyskowicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Centrum Inte gra cji Nie peł no spraw nych, Sto wa rzy sze niem Do bro czynnym „Podaruj serce” i Fundacją „Nadzieja-Dzieci”.
Budynek szkolny jest unowocześniany z myślą o specjalnych potrzebach uczniów. Parter jest w pełni dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych ruchowo: zostały zamontowane podjazdy, przebudowano zaplecze sanitarne. Uczniowie otrzymali szafki na przybory szkolne,
w których po lekcjach zostawiają podręczniki, unikając
w ten sposób nadmiernego obciążania kręgosłupów.
Od maja do dyspozycji uczniów zostanie oddane nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Teren wokół
szkoły został zaprojektowany i wykonany z myślą o potrzebie rekreacji i bezpiecznego wypoczynku uczniów.
– Sukcesy szkoły możliwe są dzięki dobremu zarządzaniu, zaangażowaniu rady pedagogicznej, wzorowej współpracy z rodzicami i wsparciu Rady Powiatu Gliwickiego,  Szkoła dostosowana jest do poorganu prowadzącego szkołę – mówi Jadwiga Nandzik, trzeb osób niepełnosprawnych.
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
Opracowanie: (na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły) ROMANA GOZDEK
Foto: archiwa szkół oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17
tel. 32 332 66 00, faks 32 231 08 22, www.powiatgliwicki.pl
godziny urzędowania: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

