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Zespół Szkół w Żarkach ZDZ w Katowicach 
Liceum Ogólnokształcące  

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

Szanowni Państwo! 
            Przedstawiamy Państwu czwarty 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 

 

NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE – KUCHARZ                                                                                               
29 kwietnia br. odbył się w Wiśle Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny "Najsprawniejszy 
w zawodzie - kucharz" zorganizowany przez Wojewódzką Komendę OHP. Naszą szkołę 
reprezentowała dwuosobowa drużyna w składzie Paulina Grabowska i Piotr Ciuk 
przygotowani przez instruktora zajęć praktycznych Panią Justynę Szczepańską. Nasza 
drużyna wylosowała zestaw I, który przewidywał przygotowanie: łososia w marynacie 
miodowo-imbirowej, sałatki nicejskiej i tiramisu w pucharkach. Potrawy przygotowane 
przez naszych uczniów były bardzo apetyczne oraz podane w sposób bardzo estetyczny. 
Dzięki temu nasza drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy!!! 
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NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE - FRYZJER 
9 kwietnia br. Patrycja Machura wzięła udział wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy 
w zawodzie – Fryzjer” w Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie. Tematem 
tegorocznej edycji konkursu było „Wiosenne przebudzenie”. W konkursowe szranki 
stanęło czternastu adeptów sztuki fryzjerskiej, uczących się w jednostkach OHP. 
Konkurs obejmował dwa etapy: teoretyczny i praktyczny. Uczestnicy reprezentowali 
bardzo wysoki poziom umiejętności fryzjerskich. Wykazali się kreatywnością i niezwykłą 
pomysłowością podczas tworzenia swoich niepowtarzalnych fryzur. Na uwagę zasługiwał 
również sposób ich prezentacji oraz wiosenne stylizacje modelek – strój i makijaż. 
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięską trójkę.  Patrycja Machura zajęła III miejsce. 
Modelką była uczennica klasy I - Renata Bialik. Nagrody laureatom wręczył Komendant 
Wojewódzki Arkadiusz Sobków. Gratulujemy!!! 

 

 

 ZAWODY SPORTOWE 
 30 maja br. zorganizowany został Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Zespołu 

Szkół w Żarkach ZDZ w Katowicach. Do zawodów przystąpiły cztery drużyny: dwie 
drużyny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach, drużyna Szkoły Podstawowej w 
Żarkach oraz drużyna gospodarzy, czyli naszej szkoły. 
W pierwszym etapie rozegrano dwa mecze: gimnazjum I - ZS w Żarkach, gimnazjum 
II - szkoła podstawowa. Zwycięzcy (gimnazjum I i szkoła podstawowa) zagrali mecz 
o I miejsce, natomiast gimnazjum II i nasza drużyna - o III miejsce. 
Turniej zakończył się wynikami: 

 I miejsce - drużyna I Gimnazjum w Żarkach, 
 II miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Żarkach, 
 III miejsce - drużyna ZS w Żarkach ZDZ w Katowicach, 
 IV miejsce - drużyna II Gimnazjum w Żarkach. 

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

 

SZKOLENIA I KURSY DLA UCZNIÓW  
Kierowca operator wózka jezdniowego. Od 25 lutego do 29 marca br. trwał w naszej 
szkole kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego", zorganizowany w ramach 
projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość". Kurs składał się z dwóch części 
teoretycznej trwającej 34 godziny i praktycznej dziesięciogodzinnej. Uczestniczyło                                  
w nim 8 pełnoletnich uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie. Kurs zakończył się egzaminem przed komisją 
Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie. 

  
 

 
 
 
 

Kurs Barmański. Od 20 maja do 24 maja br. dwunastu uczniów w zawodzie kucharz 
uczestniczyło w kursie barmańskim. Pod okiem profesjonalnego barmana poznali 
teoretyczne i praktyczne tajniki tego zawodu. Trwający 30 godzin kurs zakończył się 
egzaminem zewnętrznym. Kurs został zorganizowany w ramach projektu "Lepszy start 
w zawodową przyszłość". 
Kurs Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe – montaż i demontaż.                               
Od 28 maja do 29 czerwca dziesięciu pełnoletnich uczniów uczestniczyło w kursie: 
Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe – montaż i demontaż. Na kurs składało 
się 40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z podziałem na grupy. 
Po zakończonym kursie uczestnicy przystąpili do egzaminu przed komisją z Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs został zorganizowany w ramach 
projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość". 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 
19 czerwca br. po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się dyrekcja, nauczyciele                 
i uczniowie, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy 
przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. Na uroczystości 
gościliśmy również Panią Halinę Konefał - Komendanta Środowiskowego Hufca Pracy                        
w Częstochowie. Dyrektor szkoły Pan Kazimierz Lamch dokonał podsumowania roku 
szkolnego, podziękował nauczycielom za współpracę, a uczniom pogratulował promocji 
do klas następnych lub ukończenia szkoły. Następnie wręczył uczniom nagrody.                                 
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