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NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016
W LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

	historia, wiedza o społeczeństwie, 
język angielski lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający: 
nauka o języku i literaturze

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, historia, 
wiedza o społeczeństwie

	geografia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski 
lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający: 
nauka o języku i literaturze

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, geografia, 
wiedza o społeczeństwie

	matematyka, informatyka, 
geografia, język angielski  
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, matematyka, geografia, 
informatyka

	matematyka, geografia,  
język angielski lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający:  
elementy informatyki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, matematyka, geografia, 
informatyka

	matematyka, informatyka, 
fizyka, język angielski  
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka

	biologia, geografia, angielski  
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, biologia, 
geografia

	biologia, chemia, język angielski 
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, biologia, chemia

Drugim językiem do wyboru jest 
język niemiecki,  

angielski lub hiszpański.

Niezależnie od wybranej klasy możesz również realizować 

dodatkowe programy
rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.

PROGRAM  LOTNICZY
Przedmioty dodatkowe: historia lotnictwa, prawo 
lotnicze, aerodynamika, meteorologia, frazeologia 
lotnicza w języku angielskim.  
Absolwent może rozwijać swoją pasję na uczelniach 
technicznych prowadzących kształcenie zarówno 
w zakresie lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego. 
Istnieje możliwość zrealizowania kursu 
szybowcowego.

PROGRAM  POŻARNICZY
Przedmioty 
dodatkowe: 
pierwsza pomoc 
przedmedyczna, 
przedmioty 
pożarnicze, 
pływanie. Obóz 
szkoleniowy.
Absolwent może 
rozwijać swoje 
zainteresowania 
podejmując studia 
kierunkowe 
- pożarnicze, 
ratownictwa 
medycznego, 
chemicznego, 
medyczne 
i sportowe. 

PROGRAM  POLICYJNY 
Przedmioty dodatkowe: historia i organizacja policji, 
prewencja, prawo karne, prawo o ruchu drogowym, 
prawo wykroczeń, interwencje policyjne. Obóz 
szkoleniowy. 
Absolwent może podjąć studia na kierunkach 
prawniczych (prawo karne lub administracyjne, 
bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę 
w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub 
agencjach ochrony osób i mienia.

PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Przedmioty dodatkowe: pierwsza pomoc 
przedmedyczna, ratownictwo medyczne, pływanie. 
Obóz szkoleniowy.
Absolwent może podjąć studia na kierunkach 
medycznych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, 
rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, 
turystyka).  
Realizując ten program istnieje możliwość uzyskania 
kwalifikacji ratownika wodnego.

PROGRAM ARTYSTYCZNO-
MEDIALNY
Przedmioty dodatkowe: taniec 
towarzyski i nowoczesny, 
podstawy gry aktorskiej 
i wymowa sceniczna, 
elementy fotografii, podstawy 
dziennikarstwa, multimedia.
Możliwość gry w zespole 
muzycznym w formie big bandu.
Absolwent może rozwijać swoją 
pasję na uczelniach artystycznych 
(filmoznawstwo, aktorstwo, 
fotografia, reżyseria). 

PROGRAM SPORTOWY Z ODNOWĄ 
BIOLOGICZNĄ
Przedmioty dodatkowe: pierwsza 
pomoc przedmedyczna, teoria 
sportu, odnowa biologiczna, 
pływanie. Obóz szkoleniowy. 
Absolwent będzie przygotowany 
do podjęcia studiów na 
kierunkach medycznych 
(fizjoterapia, rehabilitacja, 
odnowa biologiczna) oraz 
sportowych (wychowanie 
fizyczne, turystyka).
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PROGRAM SPORTOWY 
PIŁKI SIATKOWEJ

W dziesięcioletniej historii szkoły 
sport stanowi ważny element pro-
gramu profilaktyki i wychowania, 
o czym świadczą liczne sukcesy 
uczniów w zawodach międzysz-
kolnych na forum wojewódzkim 
i ogólnopolskim oraz dynamiczny 
rozwój bazy sportowej. Pośród dys-
cyplin realizowanych na lekcjach 
WF największą popularnością cieszy 
się piłka siatkowa. To właśnie w tej 
dyscyplinie uczniowie  gromnic-
kiego liceum mogą poszczycić się 
największymi osiągnięciami (m.in. 
tytuł Finalisty Ogólnopolskiej Lice-
aliady Młodzieży – Ostróda 2013). 
Wychodząc naprzeciw zaintereso-
waniom młodzieży zapraszamy 
do realizacji w roku szkolnym 
2015/2016 programu  PIŁKI  
SIATKOWEJ dziewcząt i chłopców. 
Przedmioty dodatkowe: piłka siat-
kowa, podstawy teorii sportu, pły-
wanie, obóz sportowy.
Dodatkowe godziny szkolenia siat-
karskiego  (5 obowiązkowych + 5 
SKS) będą realizowane niezależnie 
od wybranej klasy i rozszerzeń. 
ZASADY NABORU DO KLASY 
PIERWSZEJ Z PROGRAMEM SIAT-
KARSKIM W ROKU SZKOLNYM 
2015/2016
Uczeń ubiegający się o przyjęcie 
do klasy z programem siatkarskim 
musi uzyskać łącznie powyżej 120 
punktów (test kompetencji, oceny 
ze świadectwa, test sprawności 
fizycznej)
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  
/min 20 pkt -  max 40 pkt/
I. Skok w dal z miejsca - próba mocy: 
dziewczęta - /punktacja/ -  chłopcy
110-120cm – 1 pkt – 120-130 cm
121-130 cm – 2 pkt – 131-140 cm
131-140 cm – 3 pkt – 141-150 cm
141-150 cm – 4 pkt – 151-160 cm
151-160 cm – 5 pkt – 161-170 cm
161-170 cm – 6 pkt – 171-180 cm
171-180 cm – 7 pkt – 181-190 cm
181-190 cm – 8 pkt – 191-200 cm
191-200 cm – 9 pkt – 201-210 cm
pow. 201 cm – 10 pkt. – pow. 211 cm

a) wykonanie
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia 
obunóż wykonuje skok w dal na odległość .

b) pomiar
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się 
wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest po-
między linią skoku, a ostatnim śladem pięt.

c) uwagi
Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy 
go powtórzyć.

d) sprzęt i pomoce - taśma miernicza, kreda, lista badanych
II. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły 
mięśni brzucha: / max 10 pkt/
chłopcy - punktacja - dziewczęta
 10-12 – 1 pkt – 7-8     
 13-14 – 2 pkt – 9-11
 15-17 – 3 pkt – 12-13  
 18-19 – 4 pkt – 14-15
 20-21 – 5 pkt – 15-16
 22-23 – 6 pkt – 17-18
 24-25 – 7 pkt – 19-20
 26-27 – 8 pkt – 21-22
 28-29 – 9 pkt – 23-24
pow. 30 – 10 pkt – pow.25 
a) wykonanie

Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 
cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. 
Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, 
który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od 
podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony 
w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do 
pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.

b) pomiar
Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 
sekund.

c) uwagi
Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi 
dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

d) sprzęt i pomoce - mata, stoper.
III. Sprawdzian umiejętności technicznych obejmuje: :  
/max 20 pkt/
Ocena:
 dopuszczający  -  3 pkt
+ dopuszczający   -  4 pkt
 dostateczny -  6 pkt
+ dostateczny      -  8 pkt
 dobry  - 12 pkt
+ dobry    - 14 pkt
 bardzo dobry  - 18 pkt
 celujący              - 20 pkt
I. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym
II. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym
III. Zagrywka

UWAGA Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 
29 maja i 12 czerwca 2015 r. godz. 10.00 (drugi termin dla 
osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie mogły sta-
wić się na teście pierwszym)

W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 
(3 lata nauki)  
kształcenie w klasie wielozawodowej

	możliwa jest nauka każdego zawodu z listy 
ministerialnej, jeżeli kandydat ma zapewnioną 
praktykę u pracodawcy. 

	dla pierwszych chętnych gwarantujemy miejsca 
praktyk w zawodach: kucharz, posadzkarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, 
sprzedawca, elektryk, blacharz, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, pszczelarz, 
operator maszyn leśnych.
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              UWAGA!!!
Uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej oraz uczniowie 
Technikum mogą uczestniczyć 
w projekcie „Modernizacja 
kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” (zajęcia 
dodatkowe z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych 
oraz języków obcych, płatne staże 
a także kursy branżowe m.in. 
obsługi kasy fiskalnej, prawa 
jazdy kat. B, spawacza, wózków 
widłowych, koparko-ładowarki 
oraz wizyty zawodoznawcze).



W TECHNIKUM
(4-letnie) 
klasy z dwoma przedmiotami 
rozszerzonymi spośród: biologia, 
geografia, język obcy, matematyka

kształcące w zawodach:

TEChNIK LEśNIK
W zawodzie przewidziane są 
dwie kwalifikacje:
	R.13. Ochrona 

i zagospodarowanie zasobów 
leśnych

	R.14. Użytkowanie zasobów 
leśnych

Kończąc naszą szkołę w zawodzie technik leśnik 
 9 możesz poszukiwać pracy w jednostkach organiza-

cyjnych lasów państwowych, w lasach samorzą-
dów lokalnych i wspólnot majątkowych, oddzia-
łach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej, 
Parkach Narodowych, jednostkach prowadzących 
gospodarkę leśną, jednostkach samorządowych na 
stanowiskach wymagających przygotowania w za-
kresie leśnictwa oraz Zakładach Usług Leśnych;

 9 możesz być zatrudniony w przedsiębiorstwach, 
biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych 
zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów 
i stref zieleni, pracowniach usługowo-badawczych 
i marketingowych produktów leśnych; 

 9 możesz być prywatnym przedsiębiorcą prowadzą-
cym firmę świadczącą usługi na rzecz leśnictwa (za-
kładanie i pielęgnacja zadrzewień) lub łowiectwa 
oraz popularyzowania wiedzy przyrodniczo-leśnej.

TEChNIK TELEINfORMATYK
W zawodzie przewidziane są trzy kwalifikacje:
	E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali 

i przyłączy abonenckich
	E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 

i administrowanie sieciami
	E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Po potwierdzeniu dodatkowo dwóch kwalifikacji:
	E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych 

oraz urządzeń peryferyjnych
	E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz 

danych oraz administrowanie bazami
uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifika-
cje w zawodzie technik informatyk.

Absolwent przygotowany jest do wykonywania 
następujących zadań zawodowych:
	uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy 

abonenckich;
	projektowania i wykonywania lokalnych sieci 

komputerowych;
	montowania i eksploatacji systemów 

transmisyjnych;
	instalowania i eksploatacji systemów 

komutacyjnych;
	administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Kończąc naszą szkołę możesz znaleźć zatrudnienie 
w wielu obszarach rynku pracy, takich jak: świad-
czenie usług z zakresu montażu, uruchamiania, 
konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci teleko-
munikacyjnych, transmisji danych i inżynierii ruchu 
w sieciach cyfrowych oraz produkcji elementów 
linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
Analiza internetowych ofert pracy wykazała, że 
warto kształcić się w tym zawodzie. Najwięcej 
ofert skierowanych było do: serwisantów sprzę-
tu telekomunikacyjnego, testerów okablowania 
sieciowego, instalatorów sieci telekomunikacyjnych 
oraz sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych 
i telekomunikacyjnych, architektów systemów te-
lekomunikacyjnych, administratorów sieci i syste-
mów telekomunikacyjnych, specjalistów do spraw 
wsparcia technicznego sprzedaży, specjalistów do 
spraw sieci rozległych.

TEChNIK SPEDYTOR z obsługą celną
W zawodzie przewidziane są dwie kwalifikacje:
	A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
	A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
 
Absolwent przygotowany jest do wykonywania 
następujących zadań zawodowych:
	planowania i organizowania prac związanych 

z przewozem ładunków;

	prowadzenia dokumentacji 
związanej z realizacją zadań 
transportowo-spedycyjnych;

	prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej rozliczeń 
z klientami i kontrahentami 
krajowymi oraz 
zagranicznymi;

	wykonywania 
prac związanych 
z monitorowaniem przebiegu 
procesu transportowego.

Wybierając zawód spedytor 
będziesz realizował dodatkowy 
program OBSŁUGA CELNA. Ma-
teriał nauczania poszerzony zo-
stanie o prawo celne, dewizowe 
i akcyzowe oraz procedury celne, 
a także przygotowywanie do-
kumentów w sprawach celnych. 
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności 
umożliwiające Ci poznanie pracy 
agenta celnego.

Absolwent przygotowany jest 
do wykonywania następujących 
zadań zawodowych:
	organizowania i nadzorowania 

prac związanych z hodowlą 
lasu;

	organizowania prac związanych 
z ochroną zasobów leśnych;

	prowadzenia prac 
pomiarowych 
i inwentaryzacyjnych 
w drzewostanach;

	prowadzenia prac związanych 
z pozyskiwaniem surowca 
drzewnego oraz użytków 
ubocznych;

	organizowania prac 
związanych z łowiectwem 
i rekreacyjnym 
zagospodarowaniem lasu;

	prowadzenia i obsługi ciągnika 
z przyczepą (przyczepami).

Kończąc naszą szkołę w zawo-
dzie technik spedytor możesz 
pracować w przedsiębiorstwach 
logistycznych, spedycyjnych, 
transportowych, agencjach ob-
sługi portów morskich, lotniczych 
oraz we wszystkich przedsiębior-
stwach spedytujących wyprodu-
kowane towary oraz w hurtow-
niach zaopatrujących placówki 
handlowe.
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DLACZEGO WARTO BYĆ UCZNIEM  
NASZEJ SZKOŁY 

	• oferujemy kierunki kształcenia, 
które przyczyniają się do 
wszechstronnego rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań 
uczniów

	• posiadamy wysoką ocenę naszej 
działalności dokonaną przez  
Kuratorium Oświaty w Krakowie

	• mamy duże doświadczenie 
w realizacji nowatorskiego 
programu kształcenia 
policyjnego, co potwierdzają 
konkretne sukcesy 
i rekomendacja Komendy 
Głównej Policji

	• dbamy o rozwój zainteresowań 
oferując młodzieży udział 
w zajęciach pozalekcyjnych 

	• wielką uwagę poświęcamy pracy 
wychowawczej ukierunkowanej 
na nauczanie patrona szkoły 
Jana Pawła II, czego efektem jest 
m.in. otrzymane wyróżnienie 
w projekcie „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”

	•  do naszej placówki uczęszcza młodzież  z terenu całej 
Małopolski, i spoza niej, co daje możliwość zawarcia 
nowych znajomości

	•  dysponujemy bardzo dobrym zapleczem 
dydaktycznym i sportowym (nowa hala sportowa, 
nowe skrzydło szkoły, kompleks „Orlik”, boisko 
do piłki siatkowej plażowej), indywidualne szafki 
ubraniowe dla uczniów, profesjonalna strzelnica

Z ŻYCIA SZKOŁY

W naszej szkole wiele się dzieje. 

Uczestniczymy w wyjazdach zagranicznych:
	• w 2014 r. w rozgrywkach sportowych w ramach 

Międzynarodowych Spotkań Departamentu la 
Somme, które w tym roku odbyły się we Francji 
w mieście Albert, 

	•  w 2013 r. międzynarodowe 
spotkanie młodzieży „Workcamp” 
w miejscowości Lommel w Belgii                 
oraz Costermano we Włoszech
	•  w 2012 r. festiwal sportowy 

w Asti, we Włoszech
	•  w 2011 i 2012 r. międzynarodowe 

spotkania młodzieży 
„Workcamp” w miejscowości 
Sandbostel w Niemczech
	•  od 2007 r. wyjazdy na Ukrainę

Współpracujemy z zagranicą:
	•  wiosną 2015 r. nasza młodzież 

będzie z rewizytą w Bawarii 
w Gymnasium Gaimersheim 
	•  w lipcu 2014 gościliśmy 

młodzież z GYMNASIUM 
GAIMERSHEIM 
	•  w 2012 r. gościliśmy 

wolontariuszy 
z międzynarodowej wymiany 
studentów AIESEC (z  Kolumbii, 
Nowej Zelandii, Węgier, Ukrainy)
	•  od  2012 r. w ramach projektu 

e-Twinning współpracujemy 
z Grecją
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	•  bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój sportowy 
młodzieży

	•  działający w szkole Ośrodek Doradztwa 
Zawodowego daje możliwość rozwijania 
umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej

	•  jesteśmy szkołą bezpieczną, wolną od przemocy

	•  opinia uczniów i rodziców o szkole jest dla 
nas wyznacznikiem działań, mających na celu 
podnoszenie jakości pracy

	•  współpracujemy z pracodawcami

	•  uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczęszczania 
do szkoły muzycznej I stopnia, która mieści się 
w tym samym budynku

	• dysponujemy miejscami w internacie szkolnym 
(szczegółowe informacje pod nr tel.  508 439 388)



 Realizujemy projekty edukacyjne:
	•  „Wiem wszystko i dbam 

o środowisko - poznanie 
obszarów Natura 2000 
w Małopolsce i kształtowanie 
postaw proekologicznych 
wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu 
tarnowskiego” (prelekcje, zajęcia 
edukacji ekologicznej, spotkania 
oraz wyjazdy)
	•  projekt „Szybcy na torze - 

bezpieczni na drodze” 27 lipca 
2013 roku nasza absolwentka 
uczestniczyła w wyścigu F1 na 
Węgrzech na torze – Hungaroring. 
Wyjazd ten wygrała w ramach 
konkursu indywidualnego II 
edycji 
	• w 2012 r. „Tańcem połączeni” 

(warsztaty tańca towarzyskiego 
oraz międzyszkolny turniej tańca)
	•  od 2010 r. „Modernizacja 

kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” dla uczniów 
ZSZ (kursy branżowe dla 
uczniów: np. prawa jazdy kat. B, 
spawacza, wózków widłowych, 
koparko-ładowarki, wycieczki 
zawodoznawcze)
	• w 2014 r. projekt „Wiedza  

i doświadczenie to mój sposób na 
sukces - Zaczynam od stażu!”

Uczestniczymy w konkursach, olimpiadach i turnie-
jach, m.in.:

	•  w 2014 r. w VI Ogólnopolskim Turnieju Klas 
Policyjnych w Pile zdobyliśmy tytuł „Klasy 
Policyjnej roku 2014”, III miejsce w V Ogólnopolskim 
Turnieju Klas Policyjnych, a w 2009 r.  oprócz tytułu 
„Klasy policyjnej roku 2009” , również prestiżową 
nagrodę w postaci statuetki Grand Prix programu 
Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr”
	•  co roku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej 

(nagrodą są indeksy Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie); w 2013r. i w 2014r. uczniowie naszego 
liceum z programem policyjnym pokonali kilkuset 
rywali z całej Polski uzyskując pierwsze miejsca, 
a jednocześnie tytuły LAUREATA)

	•  w 2011 i  2012 r. w konkursie w ramach projektu 
„Szybcy na torze - Bezpieczni na drodze” zdobyliśmy 
nagrody główne - jazdę samochodem wyścigowym 
z kierowcą rajdowym na torze wyścigowym „Kielce”, 
eko-driving, spotkania ze znanymi kierowcami: 
Adamem Gładyszem i Leszkiem Kuzajem oraz cenny 
sprzęt elektroniczny

a w 2012 r. i 2011 r.  II miejsce 
w Wojewódzkich Mistrzostwach 
LOK w Krosie Strzeleckim 
	•  w 2011 r. w profilaktycznym 

programie „Razem bezpieczniej” 
triumfowaliśmy w klasyfikacji 
ogólnej
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	• miarą osiągnięć sportowych są czołowe 
miejsca zajmowane przez uczniów na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim (od 3 lat  zajmujemy 
najwyższe miejsca w rywalizacji sportowej szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego, a od 4 
lat I miejsce w rywalizacji sportowej szkół diecezji 
tarnowskiej noszących imię Jana Pawła II, w 2013 
r. dotarliśmy do finałowych rozgrywek w Ostródzie 
w ramach XII Ogólnopolskiej Licealiady w siatkówce 
chłopców)

	•  w 2013r. podczas wojewódzkiego turnieju 
w dwuboju obronnym nasza ekipa dziewcząt zajęła 
I miejsce w klasyfikacji generalnej,  
II miejsce w pojedynku strzeleckim i III miejsce 
w dwuboju obronnym, w 2012 r. zdobyliśmy 
II miejsce w Tarnowskiej Lidze Strzeleckiej, 

Angażujemy się w działalność  
charytatywną, m.in.: 
	• organizujemy liczne akcje 

krwiodawstwa
	• przygotowujemy Mikołajowe 

paczki dla dzieci 

W ramach Szkolnego Koła Caritas:
	• wspieramy działalność misyjną 

w Zambii
	• uczestniczymy w projektach: 

„Warto być dobrym”, adopcja 
psa policyjnego z przytuliska 
w Ćwiklicach
	• od 2007 r. organizujemy pomoc 

dla rodaków na Ukrainie



	• poprzez udział w kołach zainteresowań: 
	– koło teleinformatyczne
	– koło europejskie
	– koło dziennikarskie (gazeta szkolna „Na 
celowniku”)
	– koło strzeleckie

Organizujemy obozy, m.in.:
	• sportowo-szkoleniowe (co 

roku) w Bartkowej, gdzie 
uczniowie sprawdzają swoja 
sprawność fizyczną, zacieśniają 
przyjaźnie, a często jest to dla 
nich przygoda życia
	•  od 2012 r. (co roku) obozy 

lotnicze organizowane 
na lotnisku Aeroklubu 
Podhalańskiego w Łososinie 
Dolnej (uczniowie uzyskali 
certyfikaty szkolenia 
szybowcowego)

	•  w 2009 r. obóz szkoleniowy w Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie (testy sprawnościowe, 
zajęcia na strzelnicy, zajęcia samoobrony oraz 
wizyta w Komendzie Stołecznej Policji)

Ponadto umożliwiamy rozwój talentów, m.in.:
	• w bezpłatnej szkole muzycznej I stopnia
	• w ramach działalności artystycznej:
	– w grupie teatralnej „Improwizacja” (spektakle: 
„Ocalić od zapomnienia” - 2013 r., „Gromnik 
moja mała Ojczyzna” - 2012 r. prezentowane 
były nie tylko społeczności szkolnej, ale także 
mieszkańcom Gminy)
	– w szkolnym zespole instrumentalno-
wokalnym
	– tworząc oprawę artystyczną wydarzeń 
szkolnych i nie tylko (w 2014 r. oprawa 
orszaku Trzech Króli)

12 13

Organizujemy liczne wycieczki szkolne i rajdy m.in. 
w 2014 r.: 
	• wycieczki turystyczno-krajoznawcze do Krynicy, 

Białki Tatrzańskiej, Zakopanego oraz Krakowa
	• wycieczki dydaktyczne do Katowic, Krakowa 

i Tarnowa
	• rajd pieszy na Jamną

	• na zajęciach sportowych 
w sekcjach: 
	– piłki siatkowej
	– piłki nożnej
	– piłki ręcznej
	– koszykówki
	– lekkoatletyki 
i akrobatyki  
sportowej

	•  w 2012 r. obóz 
językowo-szkoleniowy 
„EuroWeek – Szkoła 
Liderów” w Długopolu-
Zdrój (interaktywne 
warsztaty prowadzone 
przez szkoleniowców 
i wolontariuszy EFM z Włoch, 
Danii, Litwy, Łotwy, Turcji, 
Mołdawii oraz Indonezji)



Działamy ekologicznie i proz-
drowotnie m.in. poprzez:
	• coroczną akcję „Święto 
drzewa” w ramach edukacji 
ekologicznej Stowarzyszenia 
Klubu Gaja
	• organizację prelekcji 
z przyrodnikami i leśnikami 
w ramach „Dnia Ziemi”
	• udział w projektach 
i konkursach 
	• podejmowanie licznych 
działań mających na celu 
promocję Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem

www.zsoiz.gromnik.pl

Nie sposób  
wymienić wszystkiego, 

więcej naszej  
stronie internetowej!!!

Nabór do Szkoły 
Muzycznej  

I stopnia!!! 
Szkoła muzyczna 
I stopnia  
w Domosławicach, 
filia w Gromniku 
zaprasza 
uczniów, którzy do 
31.08.2015 r. nie ukończyli  
16. roku życia i są 
zainteresowani grą na: 
skrzypcach, oboju, puzonie, 
fortepianie, waltorni, klarnecie, 
flecie, trąbce, saksofonie, gitarze, 
akordeonie lub perkusji. 
Nauka realizowana jest 
w systemie wieczorowym,  
co umożliwia uczęszczanie do 
szkoły dziennej i jednocześnie 
szkoły muzycznej.

Kadrę stanowią absolwenci 
i nauczyciele akademiccy 

Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

Szkoła jest całkowicie 
bezpłatna!!!

Kształcimy postawy przedsiębiorcze poprzez:
	• organizację Dnia Przedsiębiorczości
	• udział uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Imprezy cyklicznie odbywające się w naszej szkole 
to:

	• Wybory Miss Szkoły
	• Dzień Chłopaka
	• Dzień Sportów Obronnych
	• Przegląd Twórczości Artystycznej

 i wiele innych
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GIMNAZJALISTO 
- WAŻNE dla Ciebie TERMINY!

od 20 kwietnia 
do godz. 13.00  25 czerwca

 rejestrowanie się kandydatów  
w elektronicznym systemie bazy danych 

www.malopolska.edu.com.pl 
i składanie dokumentów do stosownych szkół

od 26 czerwca 
do godz. 14.00  30 czerwca

	• wprowadzenie do systemu informacji o ocenach oraz 
szczególnych osiągnięciach kandydata odnotowanych 

na świadectwie 
	• złożenie kopii świadectwa i zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego do stosownej 
szkoły (pierwszego wyboru lub macierzystego 

gimnazjum), 
	• sprawdzenie przez kandydata poprawności 

wprowadzonych i zaakceptowanych  
w elektronicznym systemie rekrutacji danych

	• zainteresowane osoby składają w sekretariacie ZSOiZ 
w Gromniku podanie o miejsce w internacie

do godz. 11.00 w dniu 3 lipca ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  
do oddziałów klasy pierwszej

 do godz. 15.00 w dniu 7 lipca
termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole 
przez złożenie oryginałów dokumentów wraz ze zdjęciami  

(2 szt.)

godz. 10.00 w dniu 8 lipca  wywieszenie list osób przyjętych do szkoły 

od 9 lipca do 28 sierpnia dodatkowa rekrutacja

Zapraszamy! Czekamy na Ciebie!


