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Profesjonalne sale przedmiotowe.
Profesjonalna kadra nauczycielska.
Opieka pedagoga szkolnego.
Darmowe Wi-Fi na terenie szkoły.
Autobus szkolny.
Internat.
Wyjazdy na basen.
Współpraca z instytucjami państwowymi.
Parking dla uczniów dojeżdżających.
Obiekty sportowe (sala gimnastyczna + siłownia).
Strzelnice sportowe (pneumatyczna + kulowa).
Profesjonalne warsztaty sztukatorskie.
Nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Bogata oferta zajęć dodatkowych.
Programy UE.
Park szkolny.
Wyjazdy studyjne i wymiany międzynarodowe.
Współpraca z pracodawcami.
Olimpiady, konkursy i rywalizacja sportowa.
Dydaktyczny sprzęt komputerowy (możliwość
wypożyczenia laptopa).
Szkolna orkiestra oraz chór.
Regularnie wydawana gazeta ZS Magazine.
Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań.
Współpraca z Politechniką Opolską.
Biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym.
Miejsce bezpiecznej nauki.

Zespół Szkół Głogówek
ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
Tel. fax: 077-4373-301,
e-mail: sekretariat@zsglogowek.pl
www.zsglogowek.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
INFORMACJE WSTĘPNE




czas nauki – 3 lata,
podbudowa – gimnazjum,
przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o kulturze, historia, wiedza o
społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości,
technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

INFORMACJE OGÓLNE
Oddział o dwóch profilach:
 humanistyczny – z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego oraz
historii, wiedzy o społeczeństwie do wyboru*,
 politechniczno-przyrodniczy – z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego lub
niemieckiego, oraz matematyki, biologii, chemii, geografii do wyboru*.
Takie rozwiązanie gwarantuje dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, którzy chcą zdawać
wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym. Uczeń w czasie nauki w Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Głogówku zdobywa wiedzę ogólną z przedmiotów, które może również
rozwijać w ramach kółek zainteresowań.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej oferty w formie zajęć:
 sportowych** (piłka nożna, siatkowa, pływanie oraz nauka pływania),
 strzeleckich** (broń palna kbks, pneumatyczna),
 samoobrony** (sztuki walki),
 teatralnych**,
 sztukatorskich**,
 chemicznych i biologicznych,

Stawiamy na rozwój intelektualny naszych uczniów proponując im uczestnictwo w kulturze (lekcje muzealne,
wyjazdy do kin i teatrów, na lekcje interaktywne) oraz różne formy spędzania wolnego czasu (kółka
zainteresowań, wolontariat, przygotowanie do olimpiad przedmiotowych oraz wyjazdy na basen).
W szkole kształci wyspecjalizowana kadra pedagogiczna ciągle rozwijająca się i podnosząca swoje kwalifikacje
zawodowe. Posiadamy certyfikat ośrodka egzaminacyjnego, mamy wykwalifikowanych egzaminatorów
maturalnych, dzięki czemu nasi uczniowie mogą zdawać maturę w szkole.
Uczniowie z utrudnionym dojazdem do szkoły mogą skorzystać z zakwaterowania w szkolnym internacie.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA
Absolwent naszego liceum ogólnokształcącego, po zdaniu matury, jest w pełni przygotowany do
podjęcia dalszego procesu kształcenia na studiach wyższych lub w szkołach pomaturalnych każdego typu. Jest
dojrzały intelektualnie i przygotowany do dorosłego funkcjonowania w społeczeństwie.
__________________________________________________________________________________________
* - ilość rozszerzeń jest uzależniona o ilości i liczebności oddziałów.
**- zajęcia będą organizowane w grupach w zależności od zainteresowania oraz zapotrzebowania
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LO – klasa MUNDUROWO-RATOWNICZY
INFORMACJE WSTĘPNE
 czas nauki – 3 lata,
 podbudowa – gimnazjum,
 przedmioty ogólnokształcące i profilowe.
INFORMACJE OGÓLNE
Oddział o profilu:
 mundurowo-ratunkowy – z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i języka
niemieckiego (do wyboru), wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego - sztuki walki w zakresie
samoobrony i interwencji, podstaw prawa karnego i administracyjnego oraz ratownictwa medycznego.
Takie rozwiązanie gwarantuje dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz przygotowanie
kierunkowe do kontynuacji kształcenia. Uczeń w czasie nauki w klasie mundurowo-ratunkowej Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Głogówku zdobywa wiedzę ogólną oraz profilową z przedmiotów, które
może również rozwijać w ramach kółek zainteresowań.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej oferty w formie zajęć:
 strzeleckich* (broń palna kbks, pneumatyczna),
 przygotowujących do zaliczenia testów policyjnych*,
 z zakresu prawa karnego i administracyjnego*,
 z samoobrony oraz interwencji*,
 z ratownictwa medycznego*.
Zespół Szkół w Głogówku posiada, jako jedyna szkoła średnia województwa opolskiego pełną, profesjonalną
bazę do szkolenia strzeleckiego – własny magazyn broni palnej oraz strzelnicę pneumatyczną i kulową. Ponadto
szkoła współpracuje w ramach szkolenia strzeleckiego z:
 Ligą Obrony Kraju,
 Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego,
 Bractwem Strzeleckim w Głogówku,
W ramach zajęć uczeń może uzyskać patent strzelecki i licencję zawodniczą.
W zakresie profilowym Zespół Szkół w Głogówku współpracuje z:
 Policją,
 jednostkami wojskowymi,
 służbami medycznymi,
 służbami pożarniczymi,
 służbami więziennymi,
 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
Uczniowie z utrudnionym dojazdem do szkoły mogą skorzystać z zakwaterowania w szkolnym internacie.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA
Absolwent naszego liceum ogólnokształcącego, po zdaniu matury, jest w pełni przygotowany do
podjęcia dalszego procesu kształcenia na studiach wyższych lub w szkołach pomaturalnych typu prawniczego,
wojskowego, policyjnego, celnego, pożarniczego, ochroniarskiego i ratownictwa medycznego. Jest dojrzały
intelektualnie i przygotowany do dorosłego funkcjonowania w społeczeństwie i ochrony społeczeństwa w
Policji, wojsku, służbach celnych, służbach więziennych straży miejskiej, straży pożarnej i ratownictwa
medycznego.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* - zajęcia będą organizowane w grupach w zależności od zainteresowania oraz zapotrzebowania.
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TECHNIKUM
Zawód: technik budownictwa
INFORMACJE WSTĘPNE




czas nauki – 4 lata,
podbudowa – gimnazjum,
przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o kulturze, historia, wiedza o
społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości,
technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia w blokach
programowych (m.in. zajęcia praktyczne, technologia budownictwa, konstrukcje budowlane, podstawy
projektowania).

INFORMACJE OGÓLNE
Uczeń w czasie nauki w Technikum Budowlanym w Zespole Szkół w Głogówku zdobywa wiedzę ogólną z
przedmiotów ogólnokształcących a także podstawową wiedzę i umiejętności zawarte w trzech kwalifikacjach:
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
W czasie cyklu nauki, uczeń może wybrać rozszerzenie z przedmiotów, którymi się interesuje i
zamierza zdawać na maturze.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
 wykonywania określonych robót budowlanych;
 organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej;
 sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Absolwent Technikum Budowlanego w Zespole Szkół w Głogówku może być pracownikiem firmy
budowlanej, biur projektowo – budowlanych, przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją oraz
sprzedażą materiałów budowlanych, organów administracji państwowej w zakresie budownictwa. Może również
prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Celem kształcenia w
zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac
budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania
nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług. Technik
budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.
Absolwent naszego Technikum Budowlanego jest dojrzały intelektualnie i przygotowany do dorosłego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma
w gospodarce krajowej, lecz także zagranicznej w wielu krajach UE.

szczególne

znaczenie nie

tylko
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TECHNIKUM
Zawód: technik informatyk
INFORMACJE WSTĘPNE
 czas nauki – 4 lata
 podbudowa – gimnazjum
 przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o kulturze, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości,
informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia w blokach
programowych (m.in. urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, witryny i aplikacje
komputerowe, systemy baz danych, działalność komputerowa w branży informatycznej, język angielski
zawodowy w branży informatycznej, diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej,
administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci
komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych).
INFORMACJE OGÓLNE
Uczeń w czasie nauki w Technikum Informatycznym w Zespole Szkół w Głogówku zdobywa wiedzę ogólną
z przedmiotów ogólnokształcących a także podstawową wiedzę i umiejętności z trzech kwalifikacji:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Program nauczania kierunku pozwala uczniom zdobyć umiejętności w zakresie:
 sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi,
 doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla prostych zastosowań,
 projektowania i administrowania baz danych,
 tworzenia aplikacji internetowych,
 projektowania i montażu sieci komputerowych,
 znajomości zagadnień gospodarki rynkowej do celów prowadzenia własnej firmy.
W czasie cyklu nauki uczeń może wybrać rozszerzenie z przedmiotów, którymi się interesuje i zamierza zdawać
na maturze.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA
Absolwenci Technikum Zespołu Szkół w Głogówku w zawodzie technik informatyk będą przygotowani do
pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowości, administracji
państwowej i samorządowej, urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej. Mogą być również zatrudniani
na stanowiskach doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach niezwiązanych bezpośrednio
z usługami i serwisem informatycznym, a użytkujących systemy komputerowe do różnych celów:
produkcyjnych, usługowych i administracyjno-biurowych.
Absolwent Technikum w zawodzie technik informatyk jest po zdaniu matury w pełni przygotowany do podjęcia
dalszego procesu kształcenia na studiach wyższych. Jest dojrzały intelektualnie i przygotowany do dorosłego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Technik informatyk to zawód o dużym znaczeniu nie tylko w kraju, lecz również w Unii Europejskiej.
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TECHNIKUM
Zawód: technik logistyk
INFORMACJE WSTĘPNE:
 czas nauki - 4 lata
 podbudowa - gimnazjum
Przedmioty zawodowe z zakresu:
 przedmioty teoretyczne: przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, logistyka w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych, planowanie przepływów zasobów i informacji, logistyka w
procesach produkcji, procesy transportowe w logistyce, zapasy i magazynowanie, dystrybucja;
 przedmioty praktyczne: pracowania magazynowa, pracownia planowania produkcji i dystrybucji,
pracownia transportowo-spedycyjna, pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.
INFORMACJE OGÓLNE:
Uczeń w czasie nauki zdobywa w Technikum w Zespole Szkół w Głogówku wiedzę ogólną z przedmiotów
ogólnokształcących a także podstawową wiedzę i umiejętności z dwóch kwalifikacji:
 A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
 A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i
zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć. Uczeń w czasie nauki zdobywa ogólną
wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, a także podstawową wiedzę i umiejętności potrzebnych w procesie
planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów,
wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
 planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 zarządzania zapasami
 organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
 zarządzania gospodarką odpadami
 planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych
i administracyjnych
Zadaniem logistyki jest takie organizowanie przemieszczania i składowania produktów, by koszty tych procesów
były racjonalne, warunki nabywania produktów były zgodne z oczekiwaniami konsumentów.
Uczniowie uczestniczą również regularnie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
oraz w konkursie logistycznym organizowanym przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu
we Wrocławiu.
Szkoła zapewnia podręczniki dla przedmiotów zawodowych.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA:
Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem. Specjaliści do spraw logistyki mogą
podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,
usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i
prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług
infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami,
recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.
Absolwent otrzymuje tytuł technika logistyki po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
oraz po zdaniu matury może kontynuować naukę na każdych studiach wyższych.
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TECHNIKUM
Zawód: technik renowator elementów architektury
INFORMACJE WSTĘPNE:



czas nauki - 4 lata
podbudowa - gimnazjum

Kierunek polecany młodzieży kreatywnej z wyobraźnią i zdolnościami manualnymi, interesującej się historią
i architekturą. W czasie nauki uczeń zdobywa wiedzę ogólną z przedmiotów ogólnokształcących, a także wiedzę
fachową i umiejętności zawarte w blokach programowych:
INFORMACJE OGÓLNE
Uczeń w czasie nauki zdobywa w Technikum w Zespole Szkół w Głogówku wiedzę ogólną z przedmiotów
ogólnokształcących a także podstawową wiedzę i umiejętności z dwóch kwalifikacji:
B.25 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Program nauczania kierunku pozwala uczniom zdobyć umiejętności w zakresie:
 wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
 wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
 wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
 organizowania i realizacji prac renowatorskich,
 prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 opracowania projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia,
począwszy od idei koncepcji poprzez realizację rozwiązania wnętrza,
 zapoznania się z podstawami dotyczącymi projektowania wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności
publicznej, zagadnieniami barwy i światła oraz nowościami rynku materiałów i wyposażenia wnętrz,
 zapoznania się z technikami i technologiami potrzebnymi w rozwiązaniach koncepcyjnych prac
projektowych z dziedziny architektury wnętrz,
 wdrożenia się w świat, w którym możesz samodzielnie kreować i tworzyć.
W czasie cyklu nauki uczeń może wybrać rozszerzenie z przedmiotów, którymi się interesuje i zamierza zdawać
na maturze.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA:
Absolwent Technikum w zawodzie technik renowator elementów architektury może być pracownikiem
firm renowacyjnych i konserwatorskich zajmujących się zabytkami architektonicznymi, czy specjalistycznych
przedsiębiorstw produkcyjnych branży architektonicznej. Może on również prowadzić własną działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia usług renowacji, konserwacji czy produkcji elementów architektonicznych.
Celem kształcenia w zawodzie technik renowator elementów architektury jest przygotowanie absolwenta do
organizowania i prowadzenia prac renowacyjnych, opracowywania dokumentacji architektonicznej, kierowania
zespołami pracowniczymi oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów czy usług. Absolwent
naszego Technikum jest dojrzały intelektualnie i przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji
w społeczeństwie oraz na rynku pracy. Absolwent otrzymuje tytuł technika renowatora elementów architektury
po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu matury jest przygotowany do
kontynuacji nauki na specjalistycznych studiach wyższych.

Zespół Szkół Głogówek
ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
Tel. fax: 077-4373-301,
e-mail: sekretariat@zsglogowek.pl
www.zsglogowek.pl

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
(dotychczasowa ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)
INFORMACJE WSTĘPNE:



czas nauki 3 lata
podbudowa - gimnazjum

Bloki programowe nauki zawodu:




techniczne podstawy zawodu
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu
przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy

INFORMACJE OGÓLNE:
Głównym celem edukacji w szkole zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania
kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w
warunkach współczesnego świata. Zadaniem kształcenia ogólnego w szkole zawodowej jest
ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia
społecznego. Zadanie to realizowane jest przez podnoszenie poziomu kulturowego, budzenie
aspiracji młodzieży, a szczególnie przez motywowanie jej do podnoszenia poziomu
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Zespół Szkół w Głogówku prowadzi kształcenie w następujących zawodach:
(cały cykl nauki odbywa się w szkole)






Sprzedawca
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Murarz-tynkarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie *)

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkól w Głogówku jest przygotowany
do wykonywania wszelkich zadań związanych z wykonywanym zawodem z zakresu m.in.:
dokonywania prawidłowego doboru materiałów, narzędzi i sprzętu oraz posługiwania się nimi
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej oferty w formie zajęć języka mniejszości
narodowych – język niemiecki**.

Uwaga!
Możliwość kontynuacji nauki w szkołach dla dorosłych w systemie zaocznym.
_____________________________________________________________________
* - klasy zawodowe będą organizowane według zawodów w zależności od zainteresowania oraz zapotrzebowania.
**- zajęcia będą organizowane w grupach w zależności od zainteresowania oraz zapotrzebowania

Zespół Szkół Głogówek
ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
Tel. fax: 077-4373-301,
e-mail: sekretariat@zsglogowek.pl
www.zsglogowek.pl

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
(dotychczasowa ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)
KLASY WIELOZAWODOWE
Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata niezależnie od wybranego zawodu. Uczniowie zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami wybierają kierunek i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego
pracodawcy. Zespół Szkół w Głogówku przyjmuje wówczas ucznia do klasy pierwszej.
Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę zakresu zawodu zdobywają
na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki
zdobywają doświadczenie w zawodach podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka
zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w
celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem
pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do
6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). Po zakończeniu nauki uczniowie zdają
egzamin z przygotowania zawodowego.
Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Branżowej I Stopnia uczniowie mogą kontynuować naukę w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub Technikach dla Dorosłych, które kończą się egzaminem dojrzałości.
Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich
kierunków.

W klasach można zdobyć następujące zawody:
 fotograf, sprzedawca, lakiernik, kowal, ogrodnik, kucharz małej gastronomii, koszykarz-plecionkarz,
posadzkarz, malarz-tapeciarz, pszczelarz, kominiarz, modelarz odlewniczy, monter kadłubów okrętowych,
rybak śródlądowy, betoniarz-zbrojarz, blacharz, monter nawierzchni kolejowej, kowal, monter systemów
rurociągowych, monter budownictwa wodnego, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator
urządzeń, przemysłu chemicznego, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, operator maszyn leśnych,
fryzjer, zdun, dekarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator maszyn i urządzeń
rolniczych, monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, monter sieci komunalnych,
cukiernik, monter instalacji gazowych, górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji
złóż, introligator, rolnik, kamieniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, cieśla, drukarz, stolarz,
elektryk, monter konstrukcji budowlanych, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych,
monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter instrumentów
muzycznych, mechanik precyzyjny, optyk mechanik, zegarmistrz, krawiec, kuśnierz, tapicer, piekarz,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter elektronik, obuwnik, kaletnik, garbarz
skór, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter instalacji gazowych, rzeźnik-wędliniarz, złotnikjubiler, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
rękodzielnik wyrobów włókienniczych, górnik eksploatacji otworowej, operator maszyn i urządzeń do
obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych,
operator urządzeń przemysłu szklarskiego, operator maszyn w przemyśle włókienniczym.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej oferty w formie zajęć języka mniejszości
narodowych – język niemiecki**.

Uwaga!
Możliwość kontynuacji nauki w szkołach dla dorosłych w systemie zaocznym.
________________________________________________________________________
**- zajęcia będą organizowane w grupach w zależności od zainteresowania oraz zapotrzebowania

Nasza szkoła:

Zespół Szkół Głogówek
www.zsglogowek.pl
"W dążeniu do sukcesu towarzyszymy uczniom na drodze do poznania i spełnienia siebie"
 Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, pomocną rodzicom, opierającą się w pracy
wychowawczej z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
 Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów i wyboru dróg
życiowych.
 Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
ZAPEWNIAMY:


Bezpieczeństwo – program społeczny Szkoła bez przemocy (od 2006 r.), całodobowy
monitoring szkolny, własny parking, ogrodzony teren, realizujemy programy
profilaktyczny i wychowawczy szkoły, każdemu uczniowi udzielamy wsparcia
opiekuńczego, wychowawczego oraz psychologiczno– pedagogicznego zgodnie z jego
indywidualnymi potrzebami i możliwościami.



Rzetelność – wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, opieka pedagoga szkolnego
oraz higienistki, wsparcie dla rodziców w zakresie wychowania i opieki.



Nowoczesność – jesteśmy placówką nowoczesną, świetnie wyposażoną w środki
dydaktyczne i najnowsze zdobycze techniki (tablice interaktywne, sprzęt multimedialny posiadamy centrum multimedialno-czytelnicze, kiosk internetowy, darmowe Wi-Fi na
terenie szkoły, laptopy dla uczniów i nauczycieli). Jesteśmy innowacyjni i dobrze
przygotowujemy uczniów do nauki na dalszych etapach kształcenia.



Bazę sportową – wolnostojąca sala gimnastyczna, kompleks boisk szkolnych, siłownia,
strzelnice (pneumatyczna i kulowa), park szkolny, jako znakomite warunki do
organizowania koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, zabaw szkolnych czy
festynów środowiskowych.



Zajęcia dodatkowe – kółka przedmiotowe, język niemiecki jako język mniejszości
narodowej – 3 godziny tygodniowo, język rosyjski, koło biochemiczne, zajęcia sportowe
z gier zespołowych, strzelectwa oraz sportów obronnych, koło dziennikarskie, koło
teatralne, wyjazdy studyjne do zakładów pracy, zajęcia ze sztukatorstwa, zajęcia
językowe, udział w szkolnej orkiestrze dętej oraz w chórze szkolnym.



Udział w Projektach UE:
- Wzmocnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu
Szkół w Głogówku
- Program Opolska e-szkoła – szkołą ku przyszłości
- Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej - RCRE



Gazetka szkolna – ZS Magazine:
- w ramach koła dziennikarskiego praca w redakcji gazetki szkolnej ZS Magazine.



Współpracę z Politechniką Opolską:
- możliwość korzystania z laboratoriów i biblioteki PO,
- udział w zajęciach i wykładach rozwijających zainteresowanie tematyką techniczną.



Tradycję – szkolne imprezy cykliczne: Przegląd Teatrów Szkolnych PIERROT, Dzień
Przedsiębiorczości, Dzień Sportu, Strzeleckie Zawody Mikołajkowe, Pastorałki,
Rekolekcje, Wolontariat, gazetę ZS-Magazine, Dzień Bezpiecznego Internetu, Telewizja
Szkolna.



Rywalizację – udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju oraz na arenie międzynarodowej



Kontakty zagraniczne:
- cykliczna wymiana ze szkołą średnią Winfriedschule w Fuldzie / Niemcy
- ścisła współpraca z Średnią Szkołą Organową w Krnovie / Czechy



Zakwaterowanie – według potrzeb możliwość zamieszkania w internacie szkolnym



Sukces – nasi absolwenci dostają się do renomowanych szkół wyższych, są znani w
regionie, w Polsce i na arenie międzynarodowej. Uczniowie osiągają wysokie wyniki na
sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, konkursach przedmiotowych, olimpiadach,
turniejach sportowych, otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Edukacji Narodowej oraz Starosty Prudnickiego.

Oferta edukacyjna dla młodzieży o silnie rozwiniętych potrzebach poznawczych – nowe
kierunki, ciekawe zajęcia pozalekcyjne i fakultatywne, wycieczki edukacyjne w ramach
współpracy z instytucjami naukowymi, kontakty i współpraca ze środowiskiem lokalnym,
udział w projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych, organizacja i udział w wystawach
tematycznych, szkoleniach, konferencjach, akcjach charytatywnych, działania we współpracy
z Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, kuratorami sądowymi, Urzędem Miasta
Głogówek, działalność szkolnego wolontariatu oraz organizacja zjazdów absolwentów.

Szukasz dobrej szkoły średniej
zapraszany do

Zespołu Szkół w Głogówku

Odwiedź nas na

www.zsglogowek.pl

