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"Oferta Edukacyjna 2012 - Zaoczne”

podanie:
szkoła policealna tutaj
zaoczne liceum tutaj

10 czerwca 2012r.

"Matura 2012”

Do MATURY 2012 przystąpili uczniowie Technikum i Liceum Profilowanego oraz słuchacze Zaocznego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wszyscy maturzyści zdawali na poziomie podstawowym język polski i matematykę. Ponadto pisali egzaminy
maturalne z języka angielskiego lub języka niemieckiego. Z przedmiotów dodatkowych wybierali biologię,
geografię, wiedzę o społeczeństwie, które zdawali na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Abiturienci wychodzili po pisemnych egzaminach zadowoleni bądź z pewnymi obawami. Wszyscy z
niecierpliwością oczekują na ostateczne wyniki, które potwierdzą ich zadowolenie albo rozwieją obawy.

Pewne są już wyniki ustnych egzaminów z języka angielskiego, języka niemieckiego i języka polskiego.
Wszyscy, którzy przystąpili do nich zdali je z wynikiem pozytywnym. GRATULACJE!!!

1 czerwca 2012r.

"Dzień Dziecka
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych ”
Świętowanie Dnia Dziecka połączone zostało z obchodami Dnia Pamięci o 25 pułku piechoty Armii Krajowej.
Uroczystości zaplanowane zostały w plenerze na Diablej Górze. Niestety deszczowa pogoda zmusiła
organizatorów do zmiany planów. Obchody tego wyjątkowego dnia odbyły się w budynku gimnazjum w
Żarnowie.

Uroczystości poświęcone pamięci 25 p.p. AK z udziałem władz powiatu i gminy, zaproszonych gości,
nauczycieli i młodzieży uczącej się miały miejsce na hali sportowej. Rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia
przez dyrektora gimnazjum. Następnie głos zabrali pan Marcin Baranowski – zastępca Starosty Powiatu
opoczyńskiego oraz pan Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów.

Młodzież ze szczególną uwaga przysłuchiwała się wystąpieniu gościa szczególnego, pana Włodzimierza
Koperkiewicza, świadka wydarzeń II wojny światowej. Kolejna część obchodów Dnia Dziecka miała charakter
mniej oficjalny. Przeprowadzono konkurs wiedzy o 25 p.p. AK, konkurs piosenki żołnierskiej, bieg patrolowy
oraz rozgrywki sportowe. Finałem uroczystości był poczęstunek składający się z żołnierskiej grochówki i
pieczonej kiełbaski.
Młodzież naszej szkoły oprócz świetnej zabawy przeżyła interesujące spotkanie z historią swojego regionu.
A.B.
zobacz całą galerię tutaj

14 maja 2012r.

"Diabla Góra 2012”

02 maja 2012r.

Uczniowie fryzjerstwa z ZSZ w Żarnowie w programie "Jaka to melodia?”
23 kwietnia uczniowie fryzjerstwa z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie zasiedli jako publiczność
programu „ Jaka to melodia?”. Młodzież zobaczyła jak wygląda studio oraz praca na planie muzycznego
teleturnieju. Była też okazja do rozmowy z prowadzącym Robertem Janowskim i uczestnikami odcinka.
Uczniowie zwiedzając telewizję spotkali wiele gwiazd szklanego ekranu, które bardzo chętnie pozowały do
zdjęć z adeptami fryzjerstwa.

Wyjazd do Warszawy zorganizowała nauczycielka fryzjerów Aleksandra Śmietana, a przy opiece nad uczniami
pomagał wielokrotny finalista teleturnieju „ Jaka to melodia”, nauczyciel ZSZ w Żarnowie Mariusz Macias.
Najbliższe odcinki, w których będzie można zobaczyć fryzjerów to 8,9,10,11 i 20 maja.
zobacz całą galerię tutaj

27 kwietnia 2012r.

Przypominamy
już niedługo egzamin zawodowy
czas na ostatnie powtórki.
Poćwicz z nami,

pobierz krótki test
tutaj
zaloguj się na:
http://www.tinfor.pl/

19 kwietnia 2012r.

Wycieczka ekologiczna do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
W ramach realizacji projektów ekologicznych refundowanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opocznie nauczyciele Zespołu Szkół
Zawodowych w Żarnowie w dniu 18 kwietnia 2012 r. zorganizowali wycieczkę
ekologiczną do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

W wycieczce tej uczestniczyli gimnazjaliści z Żarnowa z klas pierwszych i drugich
oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – uczniowie klasy drugiej
Technikum Obsługi Turystycznej oraz klasy pierwszej i drugiej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej

Program wycieczki obejmował projekcję filmu na temat funkcjonowania kopalni
oraz jej wpływu na środowisko przyrodnicze, pogadankę o kopalni oraz pozyskaniu węgla
brunatnego a także zjazd na wyrobisko. Druga część imprezy na długo zapadnie w naszej
pamięci: zjazd na wyrobisko, samochodami dostosowanymi do warunków panujących w
kopalni, wyboiste i kręte drogi na sam dół oraz niesamowita atmosfera podgrzewana
przez uczestników wyprawy, podczas której dopisywał świetny humor i super nastrój.
Podczas wycieczki młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji o
kopalni,
maszynach i urządzeniach, o pracy w kopalni, zatrudnieniu i stanowiskach.

Przewodnik wyjaśnił młodzieży wydawałoby się, że banalne sprawy, mianowicie – kolory
pióropuszy na czapkach górniczych, elementy stroju górniczego, awanse górnicze.
Wycieczkę uważamy z udaną i ciekawą, mamy nadzieję, że w przyszłym roku
szkolnym uda nam się zorganizować podobną we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Opocznie.
zobacz całą galerię tutaj
Tatiana Kosylak

19 kwietnia 2012r.

O samorządzie na konkursie i w debacie...

W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod
honorowym patronatem Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego
i Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego Marka Ksyty. Organizatorem konkursu
był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału
w rywalizacji. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 45 pytań,
natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z 70 pytaniami.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Damian Cieślak (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), II – Dagmara Rojek, III – Magdalena Błażejewicz
(obie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli
reprezentanci ZSP Nr 1 w Opocznie przed ZSO w Opocznie oraz ZSR
w Mroczkowie Gościnnym. W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół
gimnazjalnych zwyciężył Kamil Pacan (Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych
w Opocznie) przed Izabelą Juźwik i Sebastianem Szewczykiem (oboje Gimnazjum
w Żarnowie). W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum
w Żarnowie, II miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie, III

miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym.

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami
wiedzy
o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza
szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła
ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego. Wręczenia pucharów,
dyplomów, certyfikatów i nagród dokonali: Pani Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu,
Pani Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu, Pan Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów
oraz Pan Krzysztof Gawryś – Przewodniczący Rady Gminy Żarnów. Pani Bożena
Kołtunowska – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie i Pani Bogusława
Wiaderna – Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie wręczyły podziękowania opiekunom
uczniów biorących udział w VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności,
którego tematem przewodnim były perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie
powiatu opoczyńskiego. Licznie zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie,
pytała
m.in.
o sposoby walki z bezrobociem, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu
oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego
i gminnego starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież
pytania.
Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół
Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do VIII edycji tego konkursu. Z każdym
rokiem przybywa szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu, co świadczy o rosnącym prestiżu tego
konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy
zobacz całą galerię tutaj

11 kwietnia 2012r.

DNI OTWARTE SZKOŁY

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie serdecznie
zapraszają uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych kształceniem w
szkołach ponadgimnazjalnych na:
Dni Otwarte Szkoły,
które odbędą się
15 kwietnia 2012 roku (niedziela) w godzinach od 1000 do 1400 w budynku
szkoły przy ulicy 17-go Stycznia 15.
Odwiedzając szkołę będzie można:








zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną na następny rok
szkolny,
zapoznać się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły – sprzęt
multimedialny, pomoce dydaktyczne, galeria prac plastycznych i
fotografii,
poznać nauczycieli,
zapoznać się z osiągnięciami uczniów,
uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny
2012/2013,
zapoznać się z możliwością uzyskania pomocy finansowej przez
uczniów w trakcie nauki w szkole.

04 kwietnia 2012r.

Oferta edukacyjna

03 kwietnia 2012r.

Wielkanoc
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

31 marca 2012r.

Dni otwarte
W ramach dni otwartych w czwartek 29 marca gościliśmy w naszej szkole młodzież z gimnazjów. Uczniowie i
rodzice m.in. z Żarnowa, Klewa, Paradyża zwiedzali naszą szkołę, poznawali zaplecze dydaktyczne i
uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez grono pedagogiczne.

Młodzież uczestniczyła również w lekcji pokazowej z przedmiotów zawodowych takich jak budowa pojazdów
samochodowych, technik ekonomista i informatyk. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość degustacji
naszych wyrobów cukierniczych.

zobacz galerie tutaj

26 marca 2012r.

DNI OTWARTE SZKOŁY
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum wraz z nauczycielami na
„Dzień Otwarty Szkoły”
w dniu 29 Marca 2012r. od godz.8 00 .
W programie m.in.






zapoznanie z ofertą edukacyjną
zwiedzanie szkoły
zajęcia warsztatowe z poszczególnych zawodów
konkursy
poczęstunek.

15 marca 2012r.

NOWE KIERUNKI
W roku szkolnym 2012-2013 proponujemy młodzieży nowe kierunki kształcenia.

W technikum dziennym otwieramy kierunek:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

więcej

,
W Zasadniczej Szkole Zawodowej otwieramy kierunek:
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO
więcej

MURARZ - TYNKARZ
więcej

SPRZEDAWCA
więcej

natomiast dla dorosłych oferujemy wykształcenie w kierunku:
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną naszej szkoły - TUTAJ

22 marca 2012r.

Dzień przedsiębiorczości
22 marca br. odbył się 9. edycja projektu „Dzień przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Program ma charakter ogólnopolski i skierowany
jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Polega na jednodniowych praktykach w wybranych przez młodych
ludzi miejscach pracy. W roku szkolnym 2011/2012 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rokiem Szkoły z Pasją, „Dzień przedsiębiorczości” został wpisany na listę Działań z Pasją.

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie już po raz siódmy wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu
Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
22 marca 2012 roku uczniowie mieli możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym przez siebie
przedsiębiorstwie. Nasi uczniowie z Technikum Obsługi Turystycznej w tym roku udali się do hotelu VESTIL w
Piotrkowie Trybunalskim, a z Zasadniczej Szkoły Zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych – do
fabryki OPLA w Gliwicach.
Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskiwała
informacje o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do pracy na określonym stanowisku.
Dzień Przedsiębiorczości ma im pomóc w racjonalnym wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej w dorosłym
życiu.
Szkolny Koordynator Dnia Przedsiębiorczości
Monika Brzozowicz

23 marca 2012r.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Wielkie zainteresowanie towarzyszyło zorganizowanym 16 marca 2012 roku eliminacjom gminnym
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W żarnowskim Domu Kultury
zgromadziło się bowiem aż 35 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, wraz ze
swoimi opiekunami. Jury turnieju stanowili: st. kpt. Mariusz Jędrasik – rzecznik prasowy i zastępca naczelnika
Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, pracownicy Urzędu
Gminy – Emilia Piekielnik, Michał Kluska i Katarzyna Dziubek, a także kierownik Domu Kultury Ewa
Borończyk. Otwarcia turnieju dokonał wójt Krzysztof Nawrocki.

W wyniku oceny prac pisemnych oraz dodatkowych odpowiedzi ustnych, turniej został rozstrzygnięty.
Oto wyniki:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Kubiszewski
Marcin Budziński
Rafał Kmiecik
Jan Piekutowski
Dawid Jakubowski

II grupa wiekowa (gimnazjum)
1.
2.
3.
4.
5.

Mateusz Celczyński
DanielMoskalczyk
Szymon Kubiszewski
Patryk Wrzeszcz
Paweł Jakubowski

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Rafał Bielecki
2. Patryk Brzeski
3. Barbara Łakomska
4. Marlena Wilk

W eliminacjach uczestniczyli ponadto uczniowie: Kinga Świerczyńska, Wiktoria Mikuła, Maciej Stępień, Jakub
Nowakowski, Robert Kmiecik, Kacper Król, Robert Krzywkowski, Michał Bubis, Michał Szeląg, Mateusz
Noga, Damian Słowiński, Karol Franczyk, Mateusz Cieślak, Krzysztof Staniszewski, Sylwia Michałowicz,
Michał Borończyk, Andrzej Makowski, Grzegorz Leśniak, Paulina Zielińska, Beata Smyczyńska i Sylwia Wnuk.
Uczestnicy turnieju są uczniami szkół podstawowych w Żarnowie i Klewie, Gimnazjum w Żarnowie, Zespołu
Szkół Zawodowych w Żarnowie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Zwycięzcy eliminacji w poszczególnych grupach wiekowych: Piotr Kubiszewski (opiekun – Izabela
Jakubowska), Mateusz Celczyński (opiekun – Izabela Wesołowska) i Rafał Bielecki (opiekun – Ryszard
Jakubowski), będą reprezentować gminę Żarnów w eliminacjach powiatowych w Opocznie, które odbędą się 29
marca 2012 roku. Wszyscy uczestnicy turnieju od organizatorów otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a
zwycięzcy – dodatkowy upominek. Fundatorem nagród była gmina Żarnów. Gratulujemy laureatom i życzymy
samych sukcesów w eliminacjach powiatowych w Opocznie…

8 marca 2012r.

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom
jak najmniej trosk w życiu, przychylności losu, radości z najmniejszych przyjemności
oraz spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich jak i troszkę większych.

07 marca 2012 r.

Adepci fryzjerstwa z ZSZ w Żarnowie z wizytą w przedszkolu „Radosna Dolinka”
W piątek 2 marca uczniowie I i II klasy o profilu fryzjerskim z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie zrobili
niespodziankę przedszkolakom z „Radosnej Dolinki”.

Jedna z sal zamieniła się w mały salon fryzjerski. Nauczycielka zajęć praktycznych fryzjerów - pani Zofia
Otwinowska opowiedziała maluchom, o zawodzie, pokazała im również różne akcesoria fryzjerskie. Uczniowie
fryzjerstwa wykonali przedszkolakom modne fryzury, m.in. ciekawe upięcia, fantazyjne loki, warkocze i
plecionki, a dla chłopców „ irokezy”. Podopieczni z „ Radosnej Dolinki” otrzymali także imienne Dyplomy
„Klawego Klienta”, za odwagę podczas pracy adeptów fryzjerstwa.

Na koniec spotkania podopieczni oraz młode fryzjerki zrobili sobie pamiątkową fotografię. Uczennice
przyznały, że wizyta u przedszkolaków, była dla nich formą praktyki, ale też spojrzenia na świat oczami małego
dziecka.
Serdeczne podziękowania należą się Dyrekcji placówki i opiekunce oraz pani z obsługi, gdyż dzięki nim
organizacja pracy adeptek fryzjerstwa przebiegła w bardzo sprawny i sympatyczny sposób.

Wizyta fryzjerów w” Radosnej Dolince” w Żarnowie została zorganizowana w ramach akcji: „Przedszkolaki
poznają zawody”. Koordynatorem spotkania była nauczycielka przedmiotów zawodowych Aleksandra Śmietana.

A. Śmietana

26 lutego 2012 r.

XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne Region Na Styku Kultur

24 lutego 2012 r. uczniowie z klasy II Technikum Obsługi Turystycznej wzięli udział w XVIII
Międzynarodowych Targach Turystycznych Regiony Na Styku Kultur, które odbyły się w Łodzi.

Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w uroczystości otwarcia i poświęcenia nowej hali oraz w otwarciu
targów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali ekspozycje różnych firm, stowarzyszeń, powiatów,
regionów turystycznych i biur podróży, zbierając foldery promocyjne i ulotki.

Rozmowy prowadzone z przedstawicielami na stoiskach promocyjnych okazały się owocne, ponieważ
otrzymaliśmy oprócz ogólnie dostępnych materiałów również te cenniejsze w postaci map turystycznych czy
kalendarzy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również weźmiemy udział w tej imprezie turystycznej.

Tatiana Kosylak

12 lutego 2012 r.

Ogłoszenie

Zobacz osiągnięcia naszych uczniów
tutaj
Monika Brzozowicz

29 stycznia 2012r.

Dzień Babci i Dziadka
W dniach 21 i 22 stycznia w Domu Kultury w Żarnowie był obchodzony Dzień Babci i Dziadka. Na tej
wspaniałej uroczystości spotkali się miłośnicy i sympatycy Klubu Aktywnego Seniora. Niespodziankę dla
wszystkich uczestników przygotowała Zofia Otwinowska nauczyciel praktycznej nauki zawodu, która wraz z
uczniami z Zakładu Fryzjerskiego przygotowała ręcznie wykonane upominki dla wszystkich uczestników
spotkania

Administrator

24 stycznia 2012r.

STUDNIÓWKA 2012
21 stycznia tradycyjnie 100 dni przed maturą na balu studniówkowym bawili się uczniowie naszej szkoły. Na
początku pani Dyrektor Bożena Kołtunowska powitała przybyłych gości. Dzisiejsza noc przypomina nam o tym,
że za 100 dni jest matura. Przemówienie zostało zakończone życzeniami dobrej zabawy do białego rana, a po
zakończeniu części oficjalnej Pani Dyrektor uroczyście rzekła: POLONEZA CZAS ZACZĄĆ ! I stało się,
pięknie zatańczyli, a w rzeczy samej do białego rana się bawili…

Zobacz całą

galerię.
Administrator

10 stycznia 2012r.

Konkurs rozstrzygnięty
W dniu 9 grudnia 2011 roku został przeprowadzony Szkolny Konkurs Czytania Tekstu ze Zrozumieniem, który
kierowany był do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi
na pytania zamknięte i otwarte dotyczące tekstu Marcina Rotkiewicza „Mądrości o inteligencji”.

Uczestników ograniczał czas 45 min. Udział w konkursie wzięło trzynastu uczestników. Po sprawdzeniu i ocenie
prac konkursowych komisja przyznała dwa wyróżnienia dla uczniów klasy drugiej technikum:
Mateusza Słodkowskiego i Damiana Marcinkiewicza.

Osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa oraz
upominki w formie długopisów. Nagrody i dyplomy zostały wręczone na szkolnym apelu w dniu 20 grudnia
2011 roku.

Administrator

22 grudnia 2011r.

Wigilia Klasowa
Szkolna Wigilia odbyła się we środę 21 grudnia 2011 roku. Uczniowie każdej z klas wraz z wychowawcami w
swoich salach przygotowali stoły przykryte białym obrusem i zadbali o to, aby znalazły się na nich tradycyjne
potrawy wigilijne.

O godzinie 11.30 rozpoczęły się szkolne obchody Świąt Bożego Narodzenia. W jednej z sal zebrali się
zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie. Na tę wyjątkową uroczystość
zaproszono władze powiatu, gminy i kościoła. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Marcin Baranowski –
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Opocznie, pan Bogdan Kubiszewski – członek Zarządu Rady Powiatu w
Opocznie, pan Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów, pani Elżbieta Przybył – kierownik Referatu
Organizacyjno – Społecznego i Gospodarki Nieruchomościami, ksiądz kanonik Jan Dereń – proboszcz parafii
Żarnów oraz ksiądz kanonik Jan Kruk.

Wspólna Szkolna Wigilia rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły – pani Bożeny Kołtunowskiej, która
złożyła wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Następnie głos zabierali zaproszeni goście.

W niesamowitej scenerii przygotowanej przez panią Annę Krawczyk uczniowie pod kierunkiem księdza
Zbigniewa Zepa zaprezentowali Jasełka. Magia Świąt Bożego Narodzenia oraz wspólne śpiewanie sprawiły, że
był to cudowny i niepowtarzalny dzień w Naszej Szkole .

A.B.

14 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie

Powiat Opoczyński w dn. 28 listopada 2011 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi, umowę dotacji nr 250/EE/D/2011 programu edukacji ekologicznej pn.
„Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj”, realizowanego przez Powiat
Opoczyński.
Jak co roku również w organizację tegorocznego programu edukacji ekologicznej powiatu opoczyńskiego,
poprzez organizację własnych zadań zaangażowały się wszystkie zespoły szkół prowadzone przez powiat /6
zespołów/. Bezpośrednimi uczestnikami tegorocznej edycji programu będzie ok. 750 uczniów oraz ok. 30
nauczycieli (przyrody, geografii, biologii i chemii), potencjalnymi odbiorcami – ok. 25 tysięcy mieszkańców
powiatu opoczyńskiego.
W ramach programu przeprowadzonych zostanie 7 konkursów ekologicznych, w tym V edycje 2 konkursów,
adresowanych do dzieci i młodzieży gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych. Będą one
motywacją do zdobywania wiedzy o środowisku naturalnym i procesach w nim zachodzących, doskonalenia

technik fotograficznych, utrwalania zasad uczciwej rywalizacji. Efektem konkursu fotograficznego „Środowisko
w obiektywie” będzie wystawa fotograficzna. Wyłonione w drodze konkursu najciekawsze projekty plakatów
pn. „konsumpcja zrównoważona” i „zasada 3R” w gospodarstwie domowym, zostaną opublikowane w formie
afiszy i rozdystrybuowane do szkół, bibliotek, urzędów i in. instytucji. Konkurs na logo „Świadoma konsumpcja
według zasady 3R/3U”, pozwoli na opracowanie znaku programu edukacji ekologicznej 2011 Powiatu
Opoczyńskiego, który zostanie umieszczony na zakupionych w ramach programu gadżetach promocyjnych.
Współorganizatorzy zadania planują organizację 7 wycieczek ekologicznych, dzięki którym ich uczestnicy będą
mogli zdobyć cenne informacje nt. zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności człowieka i sposobów
przeciwdziałania tym zagrożeniom m. in. poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami i wtórne ich
wykorzystywanie, zużywanie nieodnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwanie energii ze źródeł
niekonwencjonalnych. Zobaczą, w jaki sposób odpady poddawane są odzyskowi i wraca na rynek w postaci
surowców wtórnych zabezpieczając środowisko naturalne przed ich negatywnym wpływem oraz jak można
wykorzystać nieużyteczne już obiekty przemysłowe dla celów turystycznych i edukacyjnych.
Warsztaty, których celem jest przybliżenie tematyki związanej z konsumpcją zrównoważoną opartą na
umiejętności stosowania w życiu zasady 3R, pozwolą na wzbudzenie przekonania wśród ich uczestników tj.
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego, o pożyteczności stosowania w/w zasad we
własnym gospodarstwie domowym.
W utworzonych w ramach poprzednich edycji programu przyszkolnych ogródkach dydaktycznych, umieszczone
zostaną tablice i inna infrastruktura dydaktyczna, która umożliwi powstanie:
• na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - ścieżki dydaktycznej nt. antropogenicznych zmian
w środowisku oraz sposobów ich skutecznego ograniczenia, wraz z demonstracyjnym zestawem energii
odnawialnej,
• na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym - Szkolnego Centrum Informacji
Ekologicznej,
• na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie – stacji monitoringu mikroklimatu Opoczna.

Zaplanowany z ramach zadania zakup książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz pomocy
dydaktycznych z pewnością przyczyni się do poszerzania wiedzy ekologicznej w zakresie objętym tematyką
programu tj. konsumpcją zrównoważoną i zasadą 3R/3U.
Administrator

9 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie
Młodzież z Żarnowa z wizytą w Sejmie

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w dniu 1 grudnia 2011 r.
pojechali na wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem programu była wizyta w Sejmie, podczas której
młodzież zwiedziła między innymi salę obrad, kaplicę sejmową, główne hole. Naszym przewodnikiem był poseł
Robert Telus, dzięki jego uprzejmości mieliśmy możliwość zobaczyć skrzynki poselskie, do których trafiają
wszystkie
listy.
Pan
poseł
w bardzo przystępny sposób opowiedział nam o pracy posłów i senatorów, a każdy z uczestników wycieczki

otrzymał gazetę poselską.

Przemieszczając się dość szybkim krokiem, aby nie przeszkadzać fotoreporterom i dziennikarzom,
których było wielu zobaczyliśmy słynnych polityków, między innymi: pana Leszka Millera, pana Marka
Borowskiego, pana Janusza Palikota, z naszego regionu pana Artura Ostrowskiego i wielu innych. Sensacją i
wielkim wydarzeniem był fakt, że tuż obok nas przechodziła pierwsza kobieta w historii Polski na tak
ważnym stanowisku - Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Pani Marszałek zapytała naszą grupę, skąd jesteśmy i
życzyła nam, aby w sejmie nam się podobało, poświęciła nam krótką chwilę, podczas której zrobiliśmy sobie
wspólną fotografię.
Bardzo serdecznie dziękujemy Posłowi Robertowi Telusowi za możliwość zwiedzenia Sejmu, za
ciepłe przyjęcie oraz poświęcony nam czas.
Z Sejmu udaliśmy się na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki, najszybsza windą w Polsce. Niestety gęsta
mgła na takiej wysokości ograniczyła pole widzenia i niewiele zobaczyliśmy – będzie powód, aby tam wrócić.
Wczesnym popołudniem udaliśmy się do KINA 5 D EXTREME, w którym obejrzeliśmy i
przeżywaliśmy wszystkimi zmysłami trzy filmy w pakiecie. Tylko w kinie 5D widz może wcielić się w rolę
bohatera filmu i na własnej skórze poczuć, czym jest przeprawa pontonem przez wezbraną rzekę, dotknąć
zimnych fal oceanu, poczuć zapach prehistorycznych gadów czy przeżyć prawdziwą zamieć śnieżną w
czerwcowy wieczór. Oprócz walorów rozrywkowych Kino 5D Extreme spełnia również funkcje edukacyjne.
Obejrzeliśmy następujące filmy: "Chłopiec-rakieta", „Podróż do wnętrza Ziemi”, oraz do wyboru
dla dwóch grup: „Przygoda w kopalni” lub „Kot i duch”.
Wycieczkę ogólnie wszyscy uważamy za udaną. Chętnie bralibyśmy udział w takich wyjazdach częściej.

Młodzież wyniesie znacznie więcej z lekcji historii w plenerze, niż ze szkolnego podręcznika.
Zobacz całą

galerię.
Tatiana Kosylak

8 grudnia 2011 r.

Szkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
Szkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej odbył się
w dniu 30 listopada 2011 r. o godz.
9.00.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów z kl. II TOT (4 uczniów) i z kl. IV TEI (9 uczniów).
Konkurs obejmował 50 pytań zamkniętych z zakresu ogólnej wiedzy ekonomicznej.
I miejsce Paulina Zielińska (kl. IVTEI)
II miejsce Marlena Wilk (kl. IV TEI)
III miejsce Beata Smyczyńska (kl. IV TEI) Michał Stańczyk (kl. IV TEI)
Komisja w składzie:
Pani Dyrektor Bożena Kołtunowska Monika Brzozowicz Magdalena Polak przyznała laureatom dyplomy i
nagrody rzeczowe.
Administrator

6 grudnia 2011 r.

MIKOŁAJKI
6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Jak co roku gość z Laponii odwiedzał wszystkich uczniów,
dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Tym, którzy na to zasłużyli Święty rozdawał łakocie. Nie obyło
się bez piosenek, wierszyków i całusów w brodę. Po rozdaniu słodkości, Mikołaj w pośpiechu wsiadł na sanie
zaprzęgnięte w renifery
i odleciał. Wśród uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał rózgi. Ale grzeczna ta młodzież!

Kończąc tym akcentem serdecznie zapraszamy św. Mikołaja do naszej szkoły za rok!

Administrator

20 listopada 2011 r.

Przegląd artystyczny

W dniu 18 listopada 2011 r. w MDK w Opocznie odbyła się ósma edycja Przeglądu Dorobku Artystycznego
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w
Opocznie. Tematem przewodnim była autentyczna postać regionu.

W spotkaniu wziął udział Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski, Wicestarosta Józef Róg, Przewodniczący
Rady Powiatu Marek Ksyta, Radna Rady Powiatu Marianna Śmiechowska, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP
Roberta Telusa Pan Krzysztof Jednac, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Tomasz Łuczkowski oraz
dyrektorzy z ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat i uczniowie.
Uczniowie naszej szkoły przedstawili program „Ocalić od zapomnienia”.
Ocena ósmej edycji Przeglądu, na prośbę dyrektorów szkół, nie miała charakteru rywalizacji między szkołami.
Organizator Przeglądu – Starostwo Powiatowe w Opocznie –przygotował nagrody dla wszystkich uczestników
za udział, zwiększył liczbę nagród indywidualnych za talent odkryty w tej edycji oraz dla nauczycieli
przygotowujących prezentacje.
Wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie:
Nagrodzeni za talent aktorski:
Marlena Wilk,
Dawid Garbalski,
Aleksandra Wychowaniec.
Nagrodzony za talent instrumentalny:
Grzegorz Nowacki.
Nagrodzeni za talent wokalny:
Mateusz Łopyta,
Ewa Świerczyńska
Ewa Kowalska.
Nagrodzeni za talent taneczny:
Monika Chałubińska.
Dla wyróżnionej młodzieży organizator ufundował nagrodę
w postaci pamiątkowego dyplomu i wyjazdu do Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na sztukę Tennessee
Wiliamsa
w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej pt. „Kotka na rozpalonym blaszanym dachu”. Wszyscy wykonawcy
otrzymali nagrody
w postaci pamięci USB, natomiast wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Zobacz całą
galerię.
Administrator

6 listopada 2011 r.

Adeptki rzemiosła fryzjerskiego z ZSZ w Żarnowie na targach VENUS w Kielcach
4 listopada adeptki rzemiosła fryzjerskiego z Zespołu Szkół Zawodowych pojechały do Kielc na VII Targi
Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych „Venus” oraz Mody Ślubnej.

Ideą targów było przedstawienie najnowszych trendów
i sposobów pielęgnacji zarówno kobiecej, jak i męskiej urody. Na stoiskach firm z całej Polski przeważały oferty
zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej. Nie brakowało pokazów
najnowocześniejszych urządzeń kosmetycznych.

Uczennice miały okazję do zapoznania się z tajnikami zabiegów upiększających na twarz i ciało oraz wzięcia
udziału w licznych pokazach najnowszych trendów fryzjerskich
i makijażu. Mogły także zasięgnąć porad specjalistów
z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej w punktach konsultacyjnych. Skorzystały też z usług ozdabiania
i dekorowania paznokci.

Atrakcją targów była również oferta związana z tematyką ślubną. Dziewczęta zobaczyły prezentowane dekoracje
sal weselnych, ofertę cukierniczą, a także piękne powozy
i limuzyny. Wyjazd na targi zorganizowały dla uczennic
z fryzjerskich nauczycielki fryzjerstwa z ZSZ w Żarnowie
- Aleksandra Śmietana oraz Zofia Otwinowska.

29 października 2011 r.

Ekologiczna wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie
W ramach realizacji projektów ekologicznych refundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opocznie nauczyciele Zespołu
Szkół Zawodowych
w Żarnowie zorganizowali dwudniową wycieczkę ekologiczną. W dniach 20 – 21. 10. 2011 r. 37 uczniów ZSZ
w Żarnowie oraz Gimnazjum oddziału w Klewie uczestniczyło w wycieczce – podróży do wnętrza Ziemi.
Najważniejszym punktem programu było zwiedzanie Kopalni Soli w Kłodawie, poznanie pracy i metod
pozyskiwania soli w kopalni głębinowej, oraz jej wpływ na środowisko przyrodnicze.

Na miejscu przywitali nas przewodnicy, wpisaliśmy się do księgi zjazdów do kopalni i zaczęliśmy ciekawą
podróż z małym dreszczykiem. Grupa otrzymała latarki, następnie po 10 osób weszliśmy do szybów windowych
i zjeżdżaliśmy bagatela 6m/s na głębokość 600 m pod ziemię – taki zjazd pozostawił niesamowite wrażenia:).
Program zwiedzania obejmował prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli,
przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opiekunki górników solnych.
Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. Możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym
górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego.
Temperatura na tej głębokości wynosiła ponad 20˚C, obejrzeliśmy grotę Hrabiego Drakuli, oraz salę
koncertową, w której w 2007 roku Filharmonia Kaliska zagrała koncert „Cztery pory roku” Vivaldiego i tym
samym wpisała się do Księgi Rekordów Guinnesa – jako jedyny do tej pory koncert na takiej głębokości.
Na zakończenie naszej podróży do wnętrza Ziemi każdy
z uczestników mógł wybrać dla siebie bryłę soli, otrzymaliśmy również po kg soli kłodawskiej jodowanej.
Z bagażem przeżyć udaliśmy się do Tumu – Archikolegiaty romańskiej, o której bardzo ciekawie opowiadał ks.
Proboszcz Paweł Olszewski, pokazał młodzieży bardzo tajemnicze miejsca kolegiaty – między innymi system
spowiadania trędowatych. Ksiądz Paweł przepytał młodzież z historii
a klasę obsługi turystycznej ze styli w architekturze.
Tego samego dnia zajechaliśmy również do Piątku – geometrycznego środka Polski, gdzie zrobiliśmy sobie
wspólną fotografię.
Wieczorem młodzież udała się na relaksacyjną kąpiel
w basenach termalnych w Uniejowie.
Drugiego dnia po śniadaniu zwiedzaliśmy Geotermię Uniejów, w której przewodnik wyjaśnił nam, zasady
pozyskiwania
i przetwarzania wód termalnych.
W czasie wolnym w Uniejowie młodzież miała możliwość skorzystania powtórnego z basenów termalnych,
które są rozbudowywane, pozostali spacerowali uliczkami miasteczka i podziwiali Uniejowski Zamek.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Koła niedaleko Sulejowa, gdzie znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
przy Nadleśnictwie Piotrków. Pan Paweł Kowalski w bardzo żywiołowy i dowcipny sposób opowiadał o lesie,
zwierzętach
i wzajemnych zależnościach lasu i zwierząt. Mogliśmy podziwiać i obserwować między innymi: dziki, łanie,
puchacza, myszołowa a także pogłaskać osła i kozy.
Na koniec opowieści wspólnie usiedliśmy przy ognisku, piekąc kiełbaskę i bacznie obserwując, czy nam
przypadkiem psy myśliwskie jej nie skubną.
I tak oto cali i zdrowi, z mnóstwem wrażeń wróciliśmy
w piątek ok. godz. 17.30 do Żarnowa. Teraz przeglądamy ciekawe fotografie i wracamy wspomnieniami do
minionych dni.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zorganizować podobną wycieczkę, w ramach
edukacji ekologicznej.
Zobacz całą

galerię.
Z turystycznym pozdrowieniem: Tatiana Kosylak

28 października 2011 r.

Święto Edukacji Narodowej
13 października 2011r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Uczniowie w sposób humorystyczny przedstawili część artystyczną Pt. „Feliksy 2011”.
Nauczycielom i pracownikom szkoły wręczono statuetki Feliksów w 10 kategoriach.
1. Sprawiedliwy – Monika Brzozowicz
2. Zawsze ładnie, modnie ubrany – Tatiana Kosylak
3. Najbardziej lubiany – Magdalena Polak
4. Lubi zaskakiwać – Irena Piekutowska
5. Zawsze uśmiechnięty – Agnieszka Borończyk
6. Zawsze dotrzymuje słowa – Paweł Mamrot
7. Wyrozumiały dla ucznia – ks. Zbigniew Zep
8. Lubi żartować – Mariusz Macias
9. Przyjaciel ucznia – Zofia Skulska
10. Pomysłowy – Barbara Kornecka
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Dyrektora szkoły otrzymali następujący
nauczyciele: Zofia Otwinowska, Magdalena Polak, Zbigniew Romańczuk. Spośród
pracowników administracji Dyrektor nagrodziła: Barbarę Kornecką, Zofię Skulską i Milenę
Pękalę.
Na zakończenie akademii uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i złożyli
kwiaty na ręce Pani Dyrektor Bożeny Kołtunowskiej.

Administrator

28 października 2011 r.

Ogłoszenie
Nowy plan zajęć dla szkoły zaocznej
tutaj
Administrator

29 września 2011 r.

Dzień chłopaka
Dzień Chłopaka w ZSZ w Żarnowie odbył się 29.09.2011r. Dziewczęta zorganizowały plebiscyt w wyniku
którego wyłoniono najsympatyczniejszego chłopca: Michał Stańczyk – SUPER PLAYBOY, Mateusz Łopyta –
DISCO PLAYBOY, Krystian Wilk – BAYER PLAYBOY.

Dziewczęta przygotowały konkurencje, w których reprezentanci poszczególnych klas walczyli o tytuł „SUPER
CHŁOPCA 2011” Zabawa była super. Zwycięzcą został Grzegorz Nowacki, uczeń kl. IV TEI.
zobacz galerię
Administrator

20 września 2011 r.

Otrzęsiny

W dniu 20 września 2011r odbyły się otrzęsiny uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Starsi koledzy
przygotowali kilka prób, które „kociaki” musieli przejść, aby stać się członkami społeczności uczniowskiej.
Pierwszaki musieli wykonać kilka konkurencji z mlekiem m.in. wyścig z kubkiem pełnym mleka, picie na czas,
przelewanie z jednego naczynia do drugiego. Do zabawy zapraszali również starszych kolegów i nauczycieli.
Otrzęsiny zakończyły się odśpiewaniem hymnu wszystkich kotów Pt. „Wlazł kotek na płotek i mruga”
W drugiej części uroczystości nastąpiło ślubowanie a po nim pani Dyrektor wręczyła certyfikat uczniom którzy
od tej pory stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.
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30 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie
Rada pedagogiczna odbędzie się w środę 31 sierpnia o godzinie 15.00., 2011r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się w czwartek 1 września o godzinie 9.00.,
Administrator

18 lipca 2011 r.

Ogłoszenie
Do pobrania
Podanie do szkoły policealnej
pobierz
podanie do zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
pobierz
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