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Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Szanowni Państwo! 
            Przedstawiamy Państwu trzeci Biuletyn Informacyjny naszej szkoły.                      
    Bieżący rok szkolny podobnie jak poprzednie, przyniósł nam wiele radości                          
    z osiągnięć naszych wychowanków na trudnej drodze zdobywania wiedzy                        
                                                         i umiejętności. 

  
                                                                                    Dyrektor i nauczyciele ZS w Żarkach ZDZ w Katowicach 

 
 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
z innowacją e-sportową,  

                       

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

KUCHARZ 

KELNER 

FRYZJER 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT                                    

 WYKOŃCZENIOWYCH  W BUDOWNICTWIE 

MURARZ-TYNKARZ 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 
KLASA WIELOZAWODOWA 

 

SZKOŁA POLICEALNA 
FLORYSTA 
TECHNIK BHP     
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
DLA DOROSŁYCH                                                 

       SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH 
Z ogromną dumą chcemy podzielić się sukcesami naszych uczniów 

 

IDZIE ZIMA  
5 grudnia 2018r. nasze uczennice uczestniczyły w konkursie fryzjerskim w Komendzie 
OHP w Częstochowie. Tematem wiodącym konkursu była zima. Patrycja Machura, Anna 
Pytlarz i Klaudia Radosz, wykonały fryzury inspirowane zimą. Modelkami były Renata 
Bialik, Sylwia Nowakowska i Angelika Radosz. Fryzury modelek tworzyły spójną całość     
z makijażem i strojem. Łącznie rywalizowało 5 fryzjerów.  
Uczestniczki wróciły z nagrodami: Patrycja Machura za II miejsce i Anna Pytlarz - III. 
Gratulujemy! 
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BARWY NARODOWE WE FRYZJERSTWIE I W POTRAWACH 
25  października w naszej szkole odbyły się dwa konkursy organizowane we współpracy 
z komendą OHP w Częstochowie w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości.                                  
W konkursie "Barwy narodowe w potrawach" wzięły udział trzy dwuosobowe drużyny 
kucharzy, natomiast w konkursie "Barwy narodowe we fryzurach i stylizacjach" 
uczestniczyło ośmiu fryzjerów.  
W konkursie kulinarnym I miejsce zajęli Kacper Adamek i Piotr Morawski, II miejsce - 
Klaudia Kozłowska i Luiza Mucha, natomiast III miejsce - Paulina Grabowska                                  
i Szymon Gil. W konkursie fryzjerskim I miejsce zajęła Sandra Drzewiecka, II miejsce - 
Patrycja Machura, a III - Anna Pytlarz. Gratulujemy!  

 

 

 ZAWODY SPORTOWE 
 7 listopada br. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie odbył się Turniej Tenisa 

Stołowego. Wśród startujących w zawodach uczestników OHP byli również nasi 
uczniowie. Zwycięzcą okazał się debiutujący w turnieju Wojciech Morawiec uczeń klasy 
I WZ. Gratulujemy! Pozostałym uczniom dziękujemy za udział w turnieju. Liczmy                               
na dalsze sukcesy. 
 

Dziękujemy  naszym uczniom za zaangażowanie i udział w konkursach i zawodach.                                                                
Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych! 

 

SZKOLENIA I KURSY DLA UCZNIÓW  
Jajeczka, różnokolorowe piórka, żółciutkie żonkile, niebieskie szafirki, tulipany, 
trawki, koszyczki, zajączki, kogutki... Atmosfera wielkanocna... Tak wyglądały 
warsztaty dla naszych uczniów zorganizowane przez ŚHP w Częstochowie 26 marca. 
Uczestnicy przygotowywali barwne ozdoby i dekoracje wielkanocne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co w oleju pływa? Przez dwa dni 10 uczniów w zawodzie kucharz brało udział                                          
w warsztatach z elementami cukiernictwa. Termin zajęć wpisał się idealnie w koniec 
karnawału i Tłusty Czwartek. Uczestnicy  przygotowywali różnorodne słodkości 
smażone na głębokim tłuszczu: pączki z różnymi nadzieniami, oponki, faworki, róże 
karnawałowe, wiedeńskie pączki, chińskie pączki YOUIAO. Zapach świeżych wypieków 
roznosił się po całej szkole, a uczniowie zajadali z apetytem.                                                             
Festiwal pizzy. 25 września 2018r.  dziesięciu uczniów wzięło udział w warsztatach 
kulinarnych. Uczniowie poznali historię pochodzenia pizzy oraz wykonywali różne 
rodzaje pizzy zgodnie z podanym przepisem oraz według własnego pomysłu.  
Fryzury karnawałowe i sylwestrowe. W warsztatach fryzjerskich zorganizowanych                      
6 lutego, wzięło udział 10 uczniów. Uczestnicy wykonywali fryzury inspirowane 
karnawałem i sylwestrem. 
Stylizacja wizerunku. 24 września 2018r. dziesięciu uczniów naszej szkoły uczestniczyło                         
w warsztatach fryzjerskich "Stylizacja wizerunku". Uczniowie uczyli się: rozróżniać typy 
kolorystyczne (wiosna, lato, jesień i zima) i zastosowania ich w koloryzacji włosów, 
rozpoznawania typu owalu twarzy oraz dobierania odpowiedniej fryzury i ułożenia 
włosów, odpowiednie strzyżenie i stylizacja włosów. 

PROFILAKTYKA  

JURA-CORDIS. 13 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu                             
z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził ratownik z Jurajskiego 
Stowarzyszenia Ratownictwa Medycznego JURA-CORDIS pan Marek Molski. Uczniowie 
zostali zapoznani z łańcuchem przeżycia, resuscytacją, obsługą AED - Automatycznego 
defibrylatora zewnętrznego i pozycją bezpieczną oraz postępowaniem w przypadku 
omdleń, zadławień u dorosłych i niemowląt. 

 

EDWARD. 19 września 2018r. to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach.   
Z tej okazji w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w 
Myszkowie p. W.Widerę i p. B.Poznańską. Funkcjonariusze policji spotkali się z uczniami 
i nauczycielami, aby omówić tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zapoznali 
młodzież z głównymi przyczynami wypadków w tym również śmiertelnych na drogach, 
zaprezentowali film pokazujący wpływ alkoholu na możliwości kierowcy.  

 

 


