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BIULETYN INFORMACYJNY
Roku szkolnego 2017/2018
4 września 2017r. rozpoczęliśmy kolejny rok
szkolny. Mamy nadzieję, że wszyscy odpoczęli
w czasie wakacji, nabrali sił i zapału do pracy.
Uczniów, Rodziców i Nauczycieli powitał
Pan dyrektor Paweł Magdoń, który w szczególny
sposób zwrócił się do rozpoczynających
przygodę edukacyjną pierwszoklasistów.
Życzymy wszystkim wychowankom w nowym
roku szkolnym wspaniałych ocen, sukcesów oraz
miłych chwil spędzonych z rówieśnikami.

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2.

Zimowa przerwa świąteczna

3.

Ferie zimowe

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

5.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2017
23.12.2017
31.12.2017
29.01.2018
11.02.2018
29.03.2018
03.04.2018
22.06.2018

DNI TAKTYCZNE
Organizowanie dni taktycznych w naszej szkole to
już tradycja. Podczas zajęć uczniowie mają
możliwość spędzenia całego dnia
w terenie
i nabrania umiejętności survivalowych czy
samoobronnych. Przykładem mogą być wyjścia
podczas zajęć dydaktycznych w teren najczęściej są
to obrzeża miasta, gdzie właśnie tam mają
możliwości treningowe. Opiekunem takich zajęć jest
nasz Kapitan Sławomir Iracki. Uczniowie między
sobą chwalą takie alternatywne i integracyjne zajęcia,
ponieważ mogą wzajemnie się poznawać a co
najważniejsze poznawać samego siebie oraz swoje
zachowania i czyny w sytuacjach stresowych czy
nieprzewidywalnych.

Prowadzimy zajęcia strzeleckie we współpracy
ze śląskim Towarzystwem Strzeleckim. W ten
sposób nasza młodzież ma możliwość
zapoznania się z technikami strzeleckimi.
Uczniowie mają możliwość doskonalenia się
w strzelectwie z doświadczonymi instruktorami.

SAMOOBRONA
W
naszej
szkole
odbywają
się
zajęcia
z
samoobrony,
które
prowadzi
Kapitan
Sławomir Iracki. Nauka samoobrony to sposób na
zapewnienie
sobie
optymalnego
poczucia
bezpieczeństwa. Sytuacji niepokojących jest wiele,
nierzadko dochodzi do konfliktu fizycznego
i przemocy. Świadomość zagrożeń zewnętrznych
w połączeniu z dezaprobatą na bycie ofiarą
powoduje, że coraz popularniejsze stają się
kursy samoobrony. Warto skorzystać z wiedzy
doświadczonych instruktorów i zyskać umiejętności
pozwalające stawić czoło napastnikowi, tego chcemy
nauczyć naszych uczniów i odpowiednio zapewnić
im bezpieczeństwo.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Patronem zajęć artystycznych jest nasza wspaniała
nauczycielka Pani Edyta Kaszyca. Jej kreatywność
i pozytywne podejście do uczniów pozwala ruszyć
szare
komórki
podopiecznych.
Zajęcia
są
prowadzone w naszej placówce bądź w Pałacu
Młodzieży w Katowicach. Zajęcia filmowe czy
zajęcia artystyczne pokazują uczniom jak przy
małym nakładzie środków można stworzyć wiele
wspaniałych rzeczy.

POLIGON
Jednym z większych przedsięwzięć, które
organizowane u nas, jest co roku kilkudniowy
wyjazd uczniów klasy mundurowej na obóz
„ przetrwania „ gdzie poznają tajniki prawdziwego
obozu wojskowego. W trakcie dnia uczniowie mają
okazje uczestniczyć w zajęciach z samoobrony,
taktyki wojskowej, strzelania, budowy broni,
paintball’a, wspinaczki na linach, pierwszej pomocy.
Przerwy przewidziane na posiłki dodawały energii
do dalszych ćwiczeń. W nocy, zamiast wygodnej
drzemki w ciepłym łóżku, młodzież musiała
zadowolić się krótkim snem na kanadyjkach
w wojskowych namiotach. Nocne alarmy bojowe
i wymarsze w teren budziły wśród uczniów mnóstwo
emocji. Dzięki
doskonałej
współpracy
z kpt. Sławomirem Irackim młodzież klasy
wojskowej mogła przeżyć wspaniałą przygodę. Przez
pięć dni sprawdzała i doskonaliła swoje umiejętności,
wytrzymałość fizyczną i psychiczną, biorąc udział
w ogromnej ilości zajęć.

TURNIEJE E-SPORTOWE
Nie mogło by się obejść bez zahaczenia w tematyce
gier komputerowych. Wirtualny świat, który daje
wiele niezapomnianych doznań i emocji, pozwalający
uczyć pracy zespołowej, współpracy, logicznego
myślenia oraz rozwijania swoich zainteresowań
i poszerzania wiedzy dotyczących tworzenia tych
wszystkich wspaniałych gier, organizowane są
w naszej placówce. Turnieje nazywane są
„Turniejami e-Sportowymi” podczas których
uczniowie zbierają się w grupę pięcioosobową
i
zasiadają
wspólnie
do
profesjonalnie
przygotowanych stanowisk komputerowych.

PIKNIK SZKOLNY ORAZ
TARGI EDUKACYJNE
W ubiegłym roku szkolnym odbył się I Piknik
Rodzinny Orląt Lwowskich. Odbyły się prezentacje
sprzętu strażackiego, wojskowego i pokazy
samoobrony. Młodzież integrowała się podczas
wspinaczki linowej czy podczas pokazów
strzeleckich z możliwością oddania strzału na
mobilnej strzelnicy. Nasza szkoła jest organizatorem
Targów Edukacyjnych i Targów Pracy, podczas
których odbywają się spotkania z pracodawcami,
warsztaty planowania śnieżki zawodowej i spotkania
z doradcą zawodowym EURES. 20 marca 2018r.
odbędą się kolejne Targi Pracy i Dzień Otwarty
Szkoły, a 12 maja 2018r. zapraszamy na II Piknik
Rodzinny Orląt Lwowskich.

REALIZACJA PROJEKTÓW
EDUKACYJNYCH
Od lat w naszej szkole realizowane są projekty
edukacyjne w ramach pozyskanych środków
unijnych.
Przykładem
może
być
projekt
„ Bezpieczna +„ gdzie za pozyskane pieniądze
zostały zakupione profesjonalne rowery dzięki
którym młodzież ma organizowane wycieczki na
terenie śląska oraz ciekawe spotkania z doradcą
zawodowym, który przedstawia młodzieży realia
dotyczące zatrudnienia. Warsztaty dotyczące
promowania zdrowego trybu życia, który ma na celu
poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu
życia na prawidłowe funkcjonowanie człowieka czy
spotkania z funkcjonariuszami policji bądź straży
miejskiej poszerzającą wiedzę na temat skutków
zażywania środków psychotropowych czy dopalaczy.

DNI MATURALNE
Dla naszych licealistów organizowane są również dni
maturalne, na których młodzież ma możliwość pod
nadzorem nauczycieli rozwiązywać samodzielnie
testy maturalne pomagające przygotować ich do tego
wyjątkowego i bardzo ważnego dnia. Po takich
lekcjach skupiających ich myślenie konkretnie na
jednym
przedmiocie,
udoskonalają
swoją
koncentracje, która będzie im potrzebna już na
początku maja.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
NASZĄ SZKOŁĘ?
Kształcimy w formie dziennej, wieczorowej
i zaocznej. Istnieje możliwość uzyskania stypendium
Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz istnieją możliwości wyjazdu na
praktykę zagraniczną.
Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie,
dostosowane do potrzeb uczniów:
poligon budowlany, pracownia CNC, pracownia
procesów graficznych, informatyczną z bezpłatnym
dostępem do internetu dla uczniów i słuchaczy
szkoły,
multimedialne
centrum
informacji
(Pracownia multimedialna), aulę multimedialną,
pracownię masażu, pracownię anatomii i fizjologii,
pracownię medycznych czynności ratunkowych,
pracownię językową, bibliotekę szkolną wraz
z wieloma pomocami dydaktycznymi oraz własną
bazę sportową.

