
                                                          
 

Zespół Szkół w Ozimku to jedyna i najstarsza szkoła ponadgimnazjalna gminy Ozimek, której największymi atutami są baza dydaktyczna i multimedialne wyposażenie sal lekcyjnych, 

partnerska atmosfera, aktywna społeczność szkolna oraz wysoce wykwalifikowana kadra nauczycielska. Zespół Szkół to placówka otwarta na nowoczesność i multimedia-zajęcia odbywają się z 

wykorzystaniem  notebooków, tablic multimedialnych, wizualizerów, dobrze wyposażonych sal informatycznych. Uczniowie i rodzice mają  prawa do  użytkowania platformy projektu OPOLSKIEJ ESZKOŁY , 

w ramach której funkcjonuje dziennik elektroniczny, zajęcia e-learningowe  oraz zapewniony jest dostęp do wyników w nauce, frekwencji, zadań domowych etc. Uczniowie i nauczyciele to niezwykle aktywna 

społeczność zarówno w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań (zajęcia fakultatywne ze wszystkich przedmiotów, koło filmowe, fotograficzne, sportowe, biologiczne itd.), cyklicznych warsztatach 

edukacyjnych ( plastyczne, dziennikarskie, filmowe, historyczne, kultury chińskiej), projektowych zajęć z funduszy unijnych, jak i wymiany międzynarodowej (Niemcy, Czechy, Francja, Włochy), 

współpracy z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa) czy instytucjami ( NTO, Sąd Okręgowy, liczne fundacje i stowarzyszenia).  

Szkoła oprócz dobrze wyposażonych sal lekcyjnych,  zapewnia 2 sale gimnastyczne, siłownię, bibliotekę, świetlicę oraz  szafki dla każdego ucznia. ZS mocno docenia osiągnięcia młodzieży poprzez wysokie 

stypendia ( absolwenci gimnazjum ze średnią ocen 5,0 już od września 2015r. otrzymują  stypendium w wysokości 120zł/miesięcznie, zaś inne osiągnięcia nagradzane są do 400 zł/rok szkolny).  

Na rok szkolny 2015/2016 stworzyliśmy ciekawą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów. 

 
 

   ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU    

 

ZS  to tradycja                   

i nowoczesność               

w jednym 

ZS to szkoła 
spełniająca  
oczekiwania 

uczniów i  rodziców 

DROGI GIMNAZJALISTO  -  zapraszamy w roku 2015/2016 do 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 I A -społeczno-prawna 

 IB- biologiczno-chemiczna 

 I C-fizjoterapii 

 I D-kosmetologii 

TECHNIKUM 

 I TI-klasa informatyczna 

 I TE-klasa ekonomiczna 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA                                                         

ZAWÓD: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, 

fryzjer,  kucharz, piekarz monter robót wykończeniowych, dekarz, monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych, monter-elektronik,  elektryk ,elektromechanik pojazdów 

samochodowych, cukiernik, stolarz, monter robót wykończeniowych 

 

 ZAPRASZAMY DO NAS :) 

Szczegóły: www.zs.ozimek.pl, www.facebook.com/zsozimek 

 

http://www.zs.ozimek.pl/
http://www.facebook.com/zsozimek

