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Jesteśmy częścią Zespołu Szkół Zawodowych w Katowicach. 
  
 Zakład rozpoczął funkcjonowanie 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. W pierwszym 
okresie Instytut koncentrował się na szkoleniu pracowników rzemiosła i fabryk dla nowo zyskanego dla Polski 
wschodniego Górnego Śląska i jego pracowniczej polonizacji. Po II wojnie światowej działalność instytucji oświatowej została 
rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Podczas poszerzania oferty, 
dochodziło do zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. 
W latach 50 XX w. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 
50 XX w. i 60 XX w. zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70 XX w. nastąpił znaczący rozwój 
warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte XX 
w. to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny 
rozwój kształcenia systemem szkolnym[1]. 
Dziś górnośląski oddział ZDZ swoim funkcjonowaniem obejmuje całą Polskę. Obecnie prowadzący działalność na 
obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego[1]. 

Katowicki ZDZ jest instytucją rynku pracy i realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące w pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w 
aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy. Rocznie obejmuje swoją 
działalnością około 35 tys. osób. Należy do Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego[2].Siedziba ZDZ mieści się w 
Katowicach ul Zygmunta Krasińskiego 2 
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Dyr szkoły mgr Anna Klatt

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Oddział Olkusz rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 
2009/2010 i oferuje absolwentom szkół podstawowych, zawodowych, średnich  naukę w swoich szkołach funkcjonujących na 
wszystkich poziomach edukacyjnych. Są to szkoły niepubliczne,  z uprawnieniami szkół publicznych, nauka w nich jest 
odpłatna. 
Szkoły te dają możliwość zdobycia nowego, atrakcyjnego na rynku pracy zawodu lub podwyższenia swoich kwalifikacji w 
zawodzie już wyuczonym, a także w niektórych zawodach odbycie stażu praktycznego poza granicami kraju (informatyka, 
turystyka). 
Zapewniając wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, oddajemy do dyspozycji naszych słuchaczy dobrze wyposażoną 
bazę w postaci nowoczesnych sal wykładowych oraz pracowni specjalistycznych, w których odbywają się zajęcia praktyczne. 
Dyrektorem szkoły jest pani Anna Klatt. 
W szkole określone zostały następujące wartości: 
•     Patriotyzm, miłość do własnego regionu, kraju 
•     Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego 
•     Tolerancja, otwarcie na innych, wrażliwość, uczynność 
•         Odpowiedzialność za społeczności, których uczniowie są członkami. Samodzielność, samodyscyplina, 

odpowiedzialność za swoje działania i podejmowane decyzje 
•     Dociekliwość poznawcza 
•     Uczciwość, wytrwałość, rzetelna praca i przedsiębiorczość prowadząca do stworzenia koncepcji własnego życia 

Kilka słów o naszej szkole 

Dyr szkoły mgr Anna Klatt 
i Prezes ZDZ Katowice 
mgr Jacek Kwiatkowski



Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym: 

• każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych 

• system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek 

• pomagamy sobie wzajemnie 

• stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego 

• działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły 

• tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby 

• podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków 

• przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej 

• przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym 

• wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych 

• stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia 



• Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mundurowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach zostało powołane w 2009/10. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte 
i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i 
nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku. Nauka trwa 4 lata 

• Technikum Mundurowe-specyfika Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie.  
Nauka trwa 5 lat 

 
Szkoła o takim profilu znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce! 

Najlepsi fachowcy wyjechali by pracować za granicą! 
Ty możesz założyć swój biznes! 

Zdobędziesz kwalifikacje, oraz pracę od ręki! 
To Ty będziesz dyktował warunki! Brzmi dobrze? To posłuchaj: 
Technik robót wykończeniowych w budownictwie – w klasie tej uczeń zdobywa zawód 
przygotowujący go do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych związanych 
z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele 
umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu prac 
wykończeniowych w obiektach budowlanych. W tym zawodzie kształcimy zarówno z ogólnej wiedzy 
budowlanej będącej podstawą dla przyszłego technika oraz z wiedzy specjalistycznej, która 
obejmuje różnorodny zakres robót wykończeniowych. Uczeń zdobywa umiejętności wykonywania 
prac montażowych i okładzinowych, posadzkarskich, malarskich i tapeciarskich, jak również wiedzę 
w zakresie organizowania, kontrolowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych przy 
zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych. Absolwenci będą mogli podejmować 
pracę w firmach budowlanych, prowadzić własne firmy lub podejmować naukę na kierunkach 
technicznych wyższych uczelni. 

Uczniowie w trakcie nauki będą mieli możliwość uczestniczenia w konkursach, szkoleniach, 
warsztatach, konferencjach oraz wycieczkach branżowych. 
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 32-643-16-55 lub zajrzyj do naszej szkoły by dowiedzieć się więcej. 
Kto pyta ten nie błądzi. 

Wykaz szkół 
i kierunków 
kształcenia



Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego 

• organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie 

• organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych 

• organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych 

Możliwości zatrudnienia: 

• agencje ochrony osób i mienia 

• przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia 

• banki, urzędy administracji publicznej 

• prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 

• Nauka trwa dwa lata w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek po 
południu 

Wykaz szkół 
i kierunków 
kształcenia



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Jesteś osobą pełnoletnią, ale z jakiegoś powodu nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w 
szkole średniej? Nie wszystko stracone – liceum dla dorosłych pozwoli ci zdobyć wykształcenie 
średnie, przygotuje cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej. 

To szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu 
maturalnego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę 
zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do dalszego 
podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znalezienia atrakcyjnej pracy.  

Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku.  
Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić, to skończenie 18 lat, ukończenie gimnazjum, ukończenie 
ośmioletniej szkoły podstawowej, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Co istotne, o przyjęciu do 
takiego liceum decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych 
egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych. 

Nauka w liceum dla dorosłych, podobnie jak w szkole średniej przeznaczonej dla młodzieży, 
trwa 4 lata (8 semestrów). Co istotne, także i takie liceum realizuje podstawę programową 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu słuchacze mogą liczyć na dobre przygotowanie 
merytoryczne pod kątem wymagań stawianych przez egzaminy maturalne. Warto przy podkreślić, 
że mogą również liczyć na pomoc i wskazówki podczas dokonywania wyborów związanych z dalszą 
drogą edukacyjną czy zawodową. 

Słuchacze liceów dla dorosłych mają w planach zajęć, takie przedmioty jak: język polski, 
historia, WOS, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, podstawy 
przedsiębiorczości czy język obcy. Inaczej mówiąc, ich programy nauczania są bardzo podobne do 
tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich. 
Nauka trwa 4 lata. 

Wykaz szkół 
i kierunków 
kształcenia



Partnerzy naszej  szkoły
ZS w Olkuszu ZDZ w Katowicach stawia sobie za cel kształcenie ogólnokształcące, zawodowe i specjalistyczne na najwyższym 
poziomie, dlatego też zawiera szereg umów o współpracy ze środowiskami i firmami. 
Partnerami Naszych Szkół są między innymi: 
•  Ministerstwo Obrony Narodowej - Jego priorytetem jest efektywne i bezpieczne przygotowanie młodzieży, która później zasili 

szeregi Wojska Polskiego 
•  Akademia Sztuki Wojennej – kształcąca najwyższej klasy specjalistów sprawuje patronat nad szkołą 
•  Jurajska Grupa GOPR, Państwowa Straż Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne – to partnerzy, którzy w ramach współpracy 

umożliwiają młodzieży poznanie zagadnień najważniejszych dla życia ludzkiego – bezpieczeństwo i pomoc w ratowaniu życia 
ludzkiego 

•  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - uczelnia kształcąca młodzież na wielu kierunkach. W ramach współpracy udostępniana jest 
Nam baza laboratoryjna, zapewniona obsługa kadry dydaktycznej oraz możliwość korzystania z wykładów i prezentacji wysokiej 
klasy specjalistów na terenie Szkoły i Uczelni 

•  Samorządy terytorialne i organizacje społeczne – w ramach współpracy nasza młodzież aktywnie bierze udział we wszystkich 
uroczystościach rocznicowych, patriotycznych i wolontariatach. Uczniowie spotykają się z przedstawicielami władz lokalnych i 
przedstawicielami organizacji. Nasz absolwent reprezentował Młodzieżową Radę Miejską w Olkuszu 

•  BWA w Olkuszu – młodzież zapoznaje się z twórczością lokalnych twórców i aktywnie bierze udział w poznawaniu wielu dziedzin 
sztuki 

•  Organizacje kombatanckie - w ramach współpracy młodzież aktywnie uczestniczy w spotkaniach z kombatantami, poznając 
historię Ojczyzny. Bierze udział również w wielu patriotycznych przedsięwzięciach 

•  Pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą – w ramach współpracy uczniowie poznają kanony wiedzy praktycznej 
oraz przyuczają się do wykonywania różnych zawodów 



Certyfikaty i uprawnienia
Specjalnie dla naszych uczniów przygotowaliśmy serię kursów, które mogą realizować 
podczas nauki. Dzięki nim otrzymają odpowiednie certyfikaty i uprawnienia. 

Kursy BHP i pierwszej pomocy są za darmo, pozostałe ze specjalną zniżką dla naszych 
uczniów, absolwentów i słuchaczy. 

1. Kurs: BHP i Pierwszej Pomocy - uczniów klasy  KL.I  II III LOM 

2. Kurs: wychowawcy kolonijnego-ucz.kl III LOM oraz słuchacze LOD i szkół 
policealnych 

3. Kurs: animatora czasu wolnego-ucz.kl. I, II,III LOM oraz słuchacze LOD i szkół 
policealnych 

4. Kurs: wizażu i stylizacji - ucz.kl.II III oraz słuchacze LOD i szkół policealnych 

5. Kurs: florystyki z elementami decupage-ucz.kl.II i III oraz słuchacze LOD i szkół 
policealnych 

6. Kurs: "komputer bez tajemnic" -ucz. kl. I ,II, III oraz słuchacze LOD i szkół 
policealnych 

7. Kurs: obsługa programu AUTOCAD i drukarki 3D-ucz.kl.II i III oraz słuchacze LOD i 
szkół policealnych 

8. Kurs kroju i szycia- słuchacze LOD i szkół policealnych 

9. Kurs szybkiego czytania-uczniowe klasy I ,II oraz III LOD 

10. W drugich klasach-bezpłatny kurs w zakresie cyberbezpieczeństwa realizowany  
w ramach akademii CISCO 
 

  

Ponadto  uczniom klas starszych 
LOM  oraz słuchaczom naszych 
szkół, przedstawiona została  
bogata oferta kursów znajdująca 
się na stronie: http://
www.kursy.olkusz.zdz.pl/

http://www.kursy.olkusz.zdz.pl/
http://www.kursy.olkusz.zdz.pl/


Sale lekcyjne dostosowane są do nauczania przedmiotowego, tj. humanistycznego, 
matematyczno - fizycznego oraz geograficzno - gospodarczego, posiadamy pracownie: 
elektryczną, drogownictwa, komputerowe i językową. Zespół Szkół w Olkuszu posiada  
10 sal lekcyjnych w tym 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem 
internetowym. 

Na zajęciach  wykorzystywane są plansze, foliogramy ze schematami układów i urządzeń, 
części składowych urządzeń, części składowych urządzeń komputerowych oraz instrukcjami 
poszczególnych urządzeń. 

Uczniom i słuchaczom oddano do dyspozycji pracownie komputerowe w tym 
najnowocześniejsze 4 stanowiskowe centrum multimedialne współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie 
systemowe oraz programy multimedialne. 

Biblioteka szkolna wyposażona jest w podręczniki, atlasy, mapy, czasopisma oraz tablice 
matematyczne i encyklopedie multimedialne. Do dyspozycji słuchaczy jest również czytelnia 
oraz 4 komputery . Młodzież realizuje swoje projekty w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych a także przygotowuje się do zajęć lekcyjnych. W ramach godzin 
bibliotecznych młodzież poznaje katalogi biblioteczne, przygotowuje wystawki tematyczne i 
konkursy.Nauczyciele również korzystają z księgozbioru i komputerów, ściśle współpracują z 
bibliotekarzem  by móc poprawić czytelnictwo czy też wspólnie zastanowić się nad 
potrzebami książkowymi. 

W szkole prowadzone są konsultacje z języka angielskiego i francuskiego. Słuchacze  LOD 
oraz uczniowie Liceum chętnie uczestniczą w tej formie kształcenia. 

 Baza dydaktyczna  



W szkole prowadzone są konsultacje z języka angielskiego i francuskiego. Słuchacze  LOD oraz uczniowie Liceum chętnie 
uczestniczą w tej formie kształcenia. 

Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosuje nowoczesne techniki nauczania. 

Dodatkowym ofertą dla słuchaczy są wycieczki, zagraniczne praktyki zawodowe, stypendia naukowe dla wyróżniających się 
słuchaczy oraz możliwość korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez ZDZ. 

Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” ZDZ dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. W naszej szkole posiadamy: 10 sal w tym 
3 komputerowe w pełnym wyposażeniu, bibliotekę multimedialną wyposażoną w lektury, podręczniki oraz księgozbiór 
podręczny. W bibliotece wypożyczane są też tablety oraz e-booki z których młodzież chętnie korzysta. Dla zainteresowanych 
mamy idealną salę, gdzie młodzież udoskonala, swoją wyobraźnię a także talent. Ich prace pojawiają się na terenie naszej szkoły 
jako dekoracje z okazji różnych świąt i wydarzeń. Nasza młodzież w czasie wolnym (np. podczas przerwy) korzysta ze świetlicy 
gdzie znajduje się stół do ping-ponga i automat z ciepłymi napojami. Młodzież dba o wystrój szkoły, na korytarzach wiszą 
antyramy ze zdjęciami, oraz dyplomy i wyróżnienia, które uczniowie zdobyli podczas konkursów i eliminacji sportowych. Wielką 
dumą napawa nas to, że nasza młodzież w turnieju o najlepsza szkołę wojskową w Polsce trzykrotnie była na podium zajmując 
odpowiednio: brąz, srebro i złoto. Nagrodą były indeksy na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Lekcje w-f odbywają się na 
obiekcie sportowym „Mosir”. Po zajęciach są także organizowane zajęcia sportowe: ścianka wspinaczkowa i basen. Dwa razy do 
roku szkoła organizuje młodzieży poligony w różne miejsca Polski. U  w szkole odbywają się kursy nie tylko dla młodzieży ale 
także dla dorosłych: http://www.kursy.olkusz.zdz.pl/aktualnosci,1,2,0. Młodzież chodzi na kurs BHP, pierwszej pomocy 
przedmedycznej, morsowania, a także skoki ze spadochronu. Uczniowie biorą udział w wolontariatach, pomagają także ludziom 
potrzebującym. Bierzemy udział w wielu wyjazdach na różne uroczystości, chętnie też odwiedzamy przedszkola i szkoły, dzielnie 
się reprezentujemy, a maluchy są zachwycone. 

http://www.kursy.olkusz.zdz.pl/aktualnosci,1,2,0


Rok szkolny 2020/21 przywitaliśmy w maseczkach i z zachowaniem wszystkich obostrzeń obowiązujących w naszym 
kraju. 

Mimo tych niedogodności, cieszyliśmy się, że możemy spotkać się z kolegami i naszymi nauczycielami.

Nie było łatwo. Siedzenie  na lekcjach w maseczkach, dezynfekcja rąk i klas na każdej przerwie było dość uciążliwe, ale  i tak 
było fajniej  w szkole niż realizowanie w domu zdalnego nauczania.

Udało nam się pojechać na poligon w Kokotku, zorganizować DEN, Dzień Chłopaka. Niestety, nasza radość z pobytu w szkole 
nie trwała długo. Już 17 listopada wszystkie szkoły w Polsce zostały zamknięte a my przeszliśmy na zdalne nauczanie.

W naszej szkole szybko rozdano tablety i komputery szkolne uczniom, którzy mieli np rodzeństwo i nie mieli swojego komputera 
lub internetu. Szkoła była otwarta, działała też biblioteka.


Okazało się, że świetnie można się zorganizować online, więc  odbyły się liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne, zostały 
wykonane dekoracje i wystawki z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 
Wielkanocnych, wybrano najsympatyczniejszą parę szkoły. Dużo się działo. 

Rok 2020/2021

Nasze klasy.



MIGAWKI Z RozpoczĘciA ROKU SZKOLNEGO 



Procedury, które obowiązywały w szkole 
dla uczniów i rodziców



Mega poligon zakończony! 
12.09.2020 
Poligon sprawnościowy w 
Kokotku zakończył się 
sukcesem! Młodzież 
zadowolona i wszyscy wrócili 
zdrowi. 

Serdeczne podziękowania dla 
Komendanta obozu kapitana 
Sławomira Irackiego   
i wszystkich instruktorów! 
Fantastyczna współpraca z 
młodzieżą z Tych i Bielska!  

Do zobaczenia za rok!! 

 



Z okazji Dnia Chłopaka  
dziewczyny wybrały 
najsymatyczniejszych  
chłopaków w naszej szkole.  

Zostali nimi Maciek UrbAński   
I Mateusz Nowak  

Gratulujemy!



DEN inny, ale również uroczysty! 
13.10.2020 

W rygorze sanitarnym, bez oficjalnej uroczystości obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Monika z klasy II upiekła ciasteczka z wizerunkami wszystkich nauczycieli i pracowników!  
Był ulubiony sernik i tort dla wszystkich! 
 
Pani Dyrektor Anna Klatt otrzymała zabawną karykaturę! Była zachwycona tą 
niespodzianką! To był bardzo miły dzień! 

 



Sukces o jakim marzyliśmy!! 
21.10.2020 

Nareszcie jakaś mega dobra informacja w czasach 
pandemii!!! 

Miło Was poinformować ,że uczeń klas I LOM Daniel 
Hyla zajął 3 miejsce w Polsce w konkursie 
historycznym "Zbrodnia katyńska w propagandzie" Na 
57 nadesłanych prac Daniel zajął 3 miejsce ! Mega 
sukces dla naszej szkoły ! Gratulujemy wszyscy 
serdecznie Tobie i Twojej nauczycielce historii 
p.Mirosławie Nadymus!!! 

Ze względu na pandemię nie będzie finału w 
Warszawie, ale przygotowane będzie inne 
rozwiązanie!! Czekamy z niecierpliwością!! 
Czapki z głów!! 

 

Daniel jest również strażakiem.



Jeśli nie można inaczej... 
10.11.2020 

11 listopada 103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Zwykle była uroczysta akademia. Nie w tym roku.  Ale to, że nas nie ma w szkole nie znaczy, że młodzież 
nic nie przygotowała z tej okazji. Nauczycielki historii p. Lidia Poczęsny oraz p.Mirosława Nadymus 
przygotowały konkurs historyczny na plakat z tej właśnie okazji oraz prezentację pt.Polska Niepodległa. 
W ramach działania kółka plastycznego, uczniowie przygotowali okolicznościową dekorację i wystawkę 
książek na temat odzyskania przez Polske Niepodległośći! Wystawka ta znajdowała się w bibliotece 
szkolnej. Prace wyjątkowe. Nagrody uczniowie otrzymali z rąk Dyrektor Anny Klatt na zokończenie roku 
szkolnego. Gratulujemy uczniom zapału i kreatywności! 

Niespodzianką okazała się pieśń wykonana przez 
Rozalia Dessauer. 

https://www.facebook.com/304483113052896/
videos/390914048763441 (filmik znajduje się w 
"ważne linki" -zobacz nasze filmiki 

Rozalia również otrzymała nagrodę! Nagrodzone 
prezentacje wykonali: Oliwier Piątek klasa II a oraz 
Daniel Hyla klasa I a.  
Nagrody za prace plastyczne otrzymały" Martyna 
Jaworska klasa I oraz Nadia Jaworska kasa II b. 
 
Serdecznie gratulujemy uczniom biorącym udział 
w tak interesującym przedsięwzięciu!

https://www.facebook.com/304483113052896/videos/390914048763441
https://www.facebook.com/304483113052896/videos/390914048763441


nasi absolwenci 
często nas 
zaskakują!
Pozytywnie 
rzecz jasna! 

Szymon Budacz -nasz tegoroczny maturzysta a 
obecnie student Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie miał swoje wyjątkowe 
święto-OBŁÓCZYNY czyli PRZYJĘCIE SUTANNY 
przez - Alumna WSD Kościoła Polskokatolickiego 
w Warszawie - Kleryka. 

Gratulujemy Szymon Tobie i Rodzicom. 
Życzymy powodzenia. 



dokonano wyboru na 
najsympatyczniejszą parę 
walentynkową w naszej 
szkole! 

Zostali nimi: KORNELIA i OLIWIER!!!

To pierwsza walentynkowa para w 
historii naszej szkoły!!!

Kamil i Angelika! Rewelacyjni uczniowie  
pod każdym względem. 
 



Jaki czas -taka Jesienna dekoracja...
Nie jest łatwo w takim trudnym czasie na zajęciach 
plastycznych wykonywać prace  jednocześnie 
stosując obostrzenia. Nasza młodzież jest jednak 
kreatywna i takie oto efekty. 

Skromniej, bo nie można  dekorować korytarzy ,ale 
chociaż tyle, żeby było miło. Jakoś musimy przetrwać 
tę smutną sytuację. 

Zawsze mamy plan B. 



Dekoracje wiosenne w naszej szkole 
przygotowane przez uczniów kółka 
plastycznego i opiekuna mgr Lidię 
Poczęsny. 



Dekoracje wielkanocne  w wykonaniu 
młodzieży i opiekuna kółka plastycznego



STYPENDIUM PREZESA ZARZĄDU  ZAKŁADU DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO W KATOWICACH 

Średnia Stypendium Kwota
4,75-4,85 III stopnia 100,-
4,86-5,04 II stopnia 150,-
5,05 i powyżej I stopnia 200,-

1. Informację o przyznaniu stypendiów podaje się do wiadomości wszystkich uczniów/słuchaczy, w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Szkole. 

2. Indywidualną pisemną informację otrzymują uczniowie/słuchacze, którym stypendium przyznano. 
3. Informację o przyznaniu stypendiów dyrektor szkoły przekazuje niezwłocznie do FK w celu wypłaty świadczenia. 
4. Uczeń, który zostanie ukarany za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów szkoły traci prawo do przyznanego stypendium 

Wszystkie informacje dotyczące regulaminu otrzymania stypendium znajdują się na stronę 
główny szkoły: www.szkoly.olkusz.zdz.pl i na FB.

http://www.szkoly.olkusz.zdz.pl


W naszej szkole z okazji Dnia Ziemi został zorganizowany konkurs na plakat przez nauczycielkę biologii p. Magdalene Bartkowiak. 
  
" 22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi, obchodzony na całym Świecie już od ponad 50 lat. Tegoroczne hasło Dnia Ziemi 
brzmi: "Przywróć naszą Ziemię" i jest adresowane do każdego z nas. To prośba o zatrzymanie się i uświadomienie sobie, że każdy 
człowiek, drobnymi gestami, codziennie może wpływać na poprawę stanu naszej Planety.” 

Miedzynarodowy dzień Ziemi

Nagrodzone prace tego konkurs wykonali Kornelia Bystroń oraz Z .Sypień. Gratulujemy! 



Mamy to!! Jesteśmy w programie MON!!!
7.04.2021
Miło Was poinformować, że nasza szkoła od 
września 2021 roku będzie realizowała  pod 
patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej 
program szkolenia  Oddziału  Przygotowania 
Wojskowego. Zezwolenie zostało wydane 
przez MON  dnia 15.III 2021 r 



Wyróżnienie Rektora Akademii WSB dla 
p.Dyrektor i uczniów!! 
Miło Was poinformować ,że p.dyr Anna Klatt 
oraz uczniowie: Anna Jaros, Weronika 
Michalska i Mateusz Nowak otrzymali 
wyróżnienie Rektora Akademii WSB za 
aktywność i zaangażowanie w działalność na 
rzecz bezpieczeństwa. 

Gratulujemy bardzo  
i życzymy dalszych  
wspaniałych sukcesów! 

wyróŻnienia  
rektora WSB
27.04.2020



Inaczej niż zwykle, z 
zastosowaniem 
wszystkich obostrzeń, 
pożegnaliśmy klasy 
trzecie. Było 
wzruszająco i mimo 
wszystko uroczyście. 
Pani Dyrektor Anna 
Klatt rozdała nagrody  
i wyróżnienia.

ŻEGNAMY SIĘ Z KLASAMI TRZECIMI... 



W tym roku szkolnym nasza szkoła otrzymała dwa złote indeksy 
Akademii WSB. Upoważniają one do bezpłatnego 
studiowania na tej uczelni. 

MAMY DWA ZŁOTE 
INDEKSY AKADEMII WSB 

Serdecznie gratulujemy Ani Jaros  
i Weronice Michalskiej.



pasowanie na absolwenta

To bardzo miły zwyczaj w naszej szkole.



SYMBOLICZNE PRZEKAZANIE KLUCZA  
I WŁadzy do szkoŁy

Dotychczasowi dowódcy Ania Jaros i Mateusz Nowak przekazali 
symboliczną władzę ucznim klasy drugiej Kamilowi Stępniowi  
i Kajetanowi Wojdyła.



Z przyczyn oczywistych w tym roku szkolnym nie odbyło się: 

• morsowanie 

• skoki spadochronowe 

• studniówka 



"Bo zwyciężać mogą ci - co wierzą, że 
mogą!" - Wergiliusz
Szczęścia i wiary we własne siły, połamania długopisów podczas egzaminów maturalnych, dobrych wyników, które otworzą 
Wam drogę do sukcesu w przyszłości i pozwolą dalej chłonąć wiedzę z dużym zaangażowaniem, życzy moim kochanym 
Maturzystom dyr Anna Klatt wraz z nauczycielami!!! 

Trzymamy kciuki!!!



Matury 2021  
zaczeliśmy  
4 maja 



Dzień Dziecka w 
naszej szkole
Z okazji Dnia Dziecka młodzież klas pierwszych i drugich poszła ze swoimi 
wychowawcami do Galerii Sztuki Współczesnej BWA Olkusz , by obejrzeć XX 
wystawę prezentującą dorobek artystyczny twórców związanych z Ziemią 
Olkuską. O wystawie opowiedział nam dyrektor BWA  mgr Stanisław Stach. 
No a potem były lody, lody ,lody!



Sukcesy Daniela
SUPER SUKCES NASZEGO UCZNIA! 
Daniel Hyla kolejny raz udowadnia, że historia to jego hobby!
Został finalistą V Edycji Konkursu pt: "Polska-Szwecja miedzy 
rywalizacją i współpracą”.  

Gratulujemy Danielowi i nauczycielowi historii mgr Mirosławie 
Nadymus! 

Daniel Hyla rozbił bank z nagrodami!! 
To już trzecia nagroda w konkursie historycznym Daniela! Tym 
razem XV ogólnopolski konkurs historyczny :  “Apel Poległych 
poświęcony Dzieciom i Młodocianym skrzywdzonym lub 
zamordowanym przez okupantów niemieckich i radzieckich”.  

W kategorii wiekowej nasz uczeń zajął I mce! Uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w 
Jaworznie. Gratulujemy Danielowi i nauczycielce historii 
p.Mirosławie Nadymus



Smutna wiadomość dla nas wszystkich
 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego nauczyciela matematyki Romana Kraula. 
Pogrzeb z naszym udziałem odbył się 22 czerwca w Olkuszu. 



SUPer szkolenie - zrealizowane
27.04.2020
Uczniowie klasy I oraz II wyruszyli z opiekunami  na szkolenie z zakresu zielonej taktyki, azymutu, orientacji w terenie, 
pokonywaniu przeszkód  (przeprawa po linie nad wodą), zakładaniu obozowiska i poznawaniu wojskowych technik 
przetrwania czyli SERE. Młodzież zrealizowała wszystko bardzo dobrze.Wrócili zmęczeni, ale zadowoleni! Brawo dla 
wszystkich!





Zakończenie roku szkolnego
25.06.2021
Zakończył się wyjątkowo trudny ,ale z sukcesami rok szkolny 2020/21. 
Zaszczycił nas swoją obecnością Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ płk Adam Cichosz. 
Pani dyr Anna Klatt podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę w tak trudnym okresie i wręczyła najlepszym uczniom 
nagrody! Najlepsze wyniki osiągnęli: Kornelia Bystroń-kl.I średnia 5.2, Halejuk Aleksander klasa II - średnia ocen 4.9 oraz 
Hyla Daniel z klasy I-średnia ocen 4.9 



GRATULUJEMY PANI DYREKTOR!
25.06.202
Co za dzień! 
Wizyta płk Adama Cichosza w naszej szkole odbyła się z ważnego powodu! 
Uchwałą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Panią Dyrektor uhonorowano srebrnym 
medalem za "Za zasługi dla SKMP ONZ! 
Jesteśmy dumni i jeszcze raz gratulujemy!



Stypendia Pana Prezesa 
Jacka Kwiatkowskiego 
rozdane!
1.7.2021
MIŁA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH NASZYCH UCZNIÓW! 
ZA SWOJE BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE I WZOROWE 
ZACHOWANIE TROJE UCZNIÓW OTRZYMAŁO STYPENDIUM PANA 
PREZESA ZDZ KATOWICE  JACKA KWIATKOWSKIEGO! 
Są to: Kornelia Bystroń-kl.I średnia 5.2, Halejuk Aleksander klasa II - średnia 
ocen 4.9 oraz Hyla Daniel z klasy I-średnia ocen 4.9  
GRATULUJEMY RAZ JESZCZE! 



Świadectwa maturalne rozdane!
5. 7.2021
Uczniowie lekko stremowani i zdenerowani czekali aż p. Dyrektor Anna Klatt ich poprosi. 

No a potem to już była ekskalacja radości i niedowierzania!  
Gratulujemy bardzo naszym uczniom i słuchaczom.



Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta naszych szkół zaciekawi absolwentów 
klas ósmych oraz ich rodziców.   

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zajrzyjcie na naszą stronę FB ,gdzie znajdują 
się również filmiki naszych uczniów, a także na stronę główną szkoły: 
http://www.szkoly.olkusz.zdz.pl/ 

Czekamy na Ciebie, bo sam widzisz, że tak jak jest u nas  nie ma w żadnej innej 
szkole!

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.szkoly.olkusz.zdz.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Rr-NtzzyyK_9R2oyLOVVaBV2UabTFJpK7z8MJXwcHxb7otUP6hCD9gr4&h=AT0TRorgkrZfBvo8R6iPIEKWSHYSToMQpnkuybr9mTtMgX2IIlLZAKoCptkqsri_skiWu1YgH4kEc8VmcxGasTw4IbY6yYnfwjDlrlRBEO6fss6R95ms_wVnLqZ6lft0nmNv17Fe


Realizacja projektu mgr Lidia Poczesny
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