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Nasza Szkoła
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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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Prezes ZDZ Katowice  
mgr Jacek Kwiatkowski
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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 mgr 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 



Nasze klasy w roku szkolnym 2019/20 to:  
1a-wych. mgr Mirosława Nadymus, 1b-wych. mgr Ewa Gumółka, 2a -wych. mgr Marta Ziachowicz, 2b mgr Ewelina Stach,  
klasa 3-wych. mgr inż Anna Stach. Dowódcą szkoły była uczennica klasy trzeciej Aleksandra Wąsiel 



• 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-nowa 
propozycja w roku szkolnym 2020/21 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. Rekrutacja 2020/21 rozpoczęta! 

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



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 

 

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


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 



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


W tym roku  szkolnym  prawie cały drugi semestr 
odbył się pod znakiem koronawirusa  
SARS-CoV-2. 

Przestaliśmy chodzić do szkoły i rozpoczęło się 
zdalne nauczanie Łatwo nie było, ale przy 
odpowiednim zabezpieczeniu i zaostrzeniach 
mogła odbyć się matura, zakończenie roku 
szkolnego czy wyczekiwane przez klasę trzecią 
pasowanie na Absolwenta Szkoły. Uczniowie 
wywiązywali się ze swoich obowiązków, byli 
bardzo kreatywni w swoich działaniach! Wszyscy 
zostali promowani. 

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku 
szkolnym będziemy mogli uczyć się w swoich 
klasach. 

SARS-CoV-2



Złote Indeksy 
W każdym roku szkolnym najlepsi uczniowie klasy trzeciej 
otrzymują Złote Indeksy od Akademii WSB w Dąbrowie  
Górniczej. Upoważnia  to to bezpłatnej nauki na tej uczelni. 
Mamy wielu już studentów a w tym roku szkolnym indeks 
otrzymała Aleksandra Wąsiel!

Gratulujemy



Pasowanie na Absolwenta Szkoły-zawsze na zakończenie 
roku szkolnego dla klas trzecich. 

W tym roku ze względu na pandemię pasowanie odbyło 
się w zaostrzonym rygorze i w innym terminie niż zwykle 
Migawki z ubiegłego roku. 

Pasowanie na 
Absolwenta Szkoły



Niewątpliwym sukcesem szkoły jest to, że nasi absolwenci 
są z nami w kontakcie. Jesteśmy zapraszani na śluby, 
przysięgi. Często nas też odwiedzają. 

Ostatnio zaszczyciła nas swoją obecnością Dominika 
Mączka-studentka Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni! Nie jest łatwo się tam dostać, a Dominika na 
dodatek jest jedyną kobietą na wydziale mechaniczno-
elektrycznym!! 

Jesteśmy mega dumni z osiągnieć naszych uczniów 
i zawsze z niecierpliwością na nich czekamy i nimi się 
chwalimy!!! 

Nasi uczniowie lubią 
do nas wracać



Aktywny udział w życiu szkoły: 
dekoracje, apele okolicznościowe 
i akademie
Okazuje się, że młodzież potrafi zadbać również nie tylko o to, 
by szkoła wyglądają pięknie ale organizuje, wyjątkowe 
uroczystości szkole: min Apel z okazji Niepodległości, Dzień 
Kobiet, walentynki, mikołajki, tłusty czwartek, wigilie. 

Zawsze jest pięknie 
Młodzież dba o to były piękne dekoracje okolicznościowe. 
Przygotowują je na zajęciach plastycznych. 



 Zawsze eleganckie, nastrojowe, swietnie przygotowane. 
Tak było. 

Studniówki



Spotkania z ciekawymi osobami 
naszego regionu i nie tylko 



Jesteśmy aktywni i widoczni we wszelkich 
uroczystościach państwowych na naszym terenie. 

Uroczystości



Zawsze we wrześniu młodzież klas pierwszych 
bierze udział w ślubowaniu. Wyjątkowo 
wzruszająca uroczystość w której uczestniczą 
również rodzice naszych uczniów. W ubiegłym 
roku byliśmy w Tychach.

Ślubowanie klas  
pierwszych



Odbywają się Krakowie i cieszą się ogromym 
powodzeniem.  Adrenalina niesamowita. 

Kursy 
spadochronowe



Trzeba mieć wyjątkowy hart ducha, by móc uczestniczyć w tzw "morsowaniu" 
  
Wszyscy uczestnicy bardzo zadowoleni i najczęściej powtarzają ten wyczyn w 
każdym roku. Brrrrr! 

Morsowanie



Nasi uczniowie w każdym roku szkolnym wyjeżdżali z instruktorami na tygodniowe poligony sprawnościowe. 
Odbyły się one min w Kokotku, w Kostkowicach, w Kielcach, w Borowianach, w Janowie. 

Poligony to najlepszy sposób na udany wyjazd z klasą. Cały pobyt jest dokładnie zaplanowany, zgodnie z trybem żołnierskiego życia. 
Zakres tematyczny zajęć szkoleniowych obejmuje zasady posługiwania się bronią, terenoznawstwo, rzuty granatami ćwiczebnymi na 
odległość, udzielanie pierwszej pomocy, ochronę  przeciwchemiczną, a także musztrę zespołową.  Zdobywanie sprawności to 
również systematyczne uczestnictwo w zajęciach wspinaczkowych oraz zajęciach na basenie. 
Zajęcia z wf odbywają się na stadionie MOSiR w Olkuszu. 
   

Poligony, zajęcia wspinaczkowe, basen



Nasi uczniowie biorą aktywny udział w wielu 
konkursach sprawnościowych na szczeblach  
gminy, powiatu, województwa czy 
ogólnopolskim. 
Np: Memoriał im gen Włodzimierza 
Ptasińskiego, Ogólnopolski Turniej Szkół 
Mundurowych, Ogólnopolski Turniej Pożarniczy 

Byliśmy wielokrotnie najlepszą szkołą 
mundurową w Polsce ,zajmowaliśmy też drugie i 
trzecie miejsce przywożąc złotą, srebrną i 
brązową szablę zwycięzcy. 

Nasi uczniowie rywalizowali również w 
konkursachplastycznych, fotograficznych, 
muzycznych zajmując miejsca na podium 
Nasz absolwent Bartosz Kulanty był wielokrotnie 
Mistrzem Polski w ju-jitsu. 

 Konkursy  
sprawnościowe



 GRONO  
PEDAGOGICZNE



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!

Realizacja projektu mgr Lidia Poczesny

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