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BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW  
 
 

 
Uczniowie na terenie placówki mają zapewnione pełne bezpieczeństwo: 

 monitoring w szkole, duży monitorowany parking, teren zielony przy szkole 

 doradztwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe, 

 dyżury nauczycieli, 

 dziennik elektroniczny z dostępem dla rodziców, 

 własne zamykane szafki szkolne na okres nauki. 

 UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY PODCZAS NAUKI MOGĄ DODATKOWO UZYSKAĆ CERTYFIKATY/KURSY ZE SPECJALNYMI ZNIŻKAMI (np. 
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc pozwala zdobyć uprawnienia ratownika i ratownika wodnego, kurs barmański, kurs kosmetyczny ze 
stylizacją paznokci, kurs prawa jazdy czy kurs komputerowy ECDL ) 

 Najlepsi uczniowie mogą ubiegać się o stypendium Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

 Uczniowie klas Technikum wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe do Włoch, Hiszpanii a w przyszłości do Irlandii z projektów 
ERASMUS+, PO WER 

 Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego „Mundurowego” odbywają obozy szkoleniowo-zaliczeniowe (strzelectwo z użyciem broni białej i 
broni palnej, łucznictwo, taktyka zielona z wykorzystaniem markerów do paintballa elementy zielonej taktyki, medycyna pola walki, 
terenoznawstwo, szkolenie S.E.R.E-survival, podstawy alpinistyki, samoobrona, nauka jazdy i obsługi pojazdów ATV-quad, łączność 
krótkofalarska i radiowa itp.) 

 Nasi uczniowie w ramach dodatkowych zajęć korzystają z siłowni czy basenu lub odbywają zajęcia z kosmetyki czy e-sportu 
 Zajęcia  zawodowe  prowadzone są w szkolnych  pracowniach w małych grupach. Szkoła zapewnia sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do 

przeprowadzenia zajęć. 
 Uczniowie uczestniczą w wyjściach do różnych Instytucji lub przedsiębiorstw np. do CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO, aby poznać sposoby 

pracy i wykorzystywanie najnowszych technologii, systemów oraz urządzeń w danym zawodzie. 
 Uczniowie mieli też okazję zwiedzenia i zobaczenia, jak funkcjonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu 

Miasta Częstochowy. 

 

 



Nasza szkoła oferuje uczniom szereg dodatkowych możliwości, które rozwijają ich pasje oraz rozwój intelektualny i zawodowy: 

W naszej szkole we  współpracy  z   Ministerstwem  Edukacji  Narodowej w  ramach projektu  Bezpieczna +  
powstała  pierwsza w Częstochowie integracyjna  sekcja   rowerowa MTB (iSR). Szkoła posiada 16 nowych 
rowerów. Uczniowie  planują  i  realizują  wyjazdy  rowerowe  na  terenie  Jury. Wyprawy  rowerowe  odbywają  
się  często  w  ramach  zajęć  wychowania  fizycznego. 

 

 
 
 
We  współpracy  z  Ministerstwem  Edukacji  Narodowej bierzemy udział w "Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa" - wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 
i wspieranie czytelnictwa. 
Uczniowie  mają  dostęp  do  najnowszych  100  pozycji  wydawniczych  zakupionych do biblioteki 
szkolnej. 

 

 
 

EarthKAM to edukacyjny projekt sponsorowany przez NASA dzięki któremu uczniowie z całego 
świata mogą wykonywać zdjęcia powierzchni Ziemi przy pomocy aparatu cyfrowego 
znajdującego się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
W ramach projektu organizowane są warsztaty dla młodzieży dzięki którym poznają fizykę z 
innej perspektywy. 
 
 

 

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, w ramach 
której realizowane będą różnorodne formy zajęć dla uczniów. Patronatem Wojskowej Komendy Uzupełnień 
objęte zostały klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie realizujące 
nauczanie w klasach mundurowych. 

 

Nawiązano również POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ CZĘSTOCHOWSKĄ 
w ramach programu "szkół partnerskich". Celem programu jest propagowanie nauk 
technicznych wśród młodzieży szkół średnich. 
 

 



Najważniejsze wydarzenia, jakie w tym roku szkolnym miały miejsce w naszej placówce. 

Uroczystość poświęcona 100-rocznicy odzyskania niepodległości. Zgodnie z hasłem: "100 NIEPODLEGŁYCH ZNANYCH I 
NIEZNANYCH" uczniowie poznali nazwiska bohaterów narodowych, którzy są mniej znani, jak również przypomnieli sobie 
tych, których znają z podręczników historycznych. Dzieci i młodzież z różnych szkół w tym naszej, zaprezentowały swoje 
umiejętności plastyczne. Zadaniem uczniów było ozdobić koszulkę w taki sposób, aby uczcić postacie znanych i 
nieznanych polskich patriotów zasłużonych dla Ojczyzny. 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podjęła próbę pobicia 
rekordu Polski w liczbie miejsc i osób udzielających w tym samym czasie pierwszej pomocy. Do udziału w akcji fundacja 
zaprosiła w pierwszej kolejności wszystkie szkoły biorące udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy 
Ratować". Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji. 

Udział w projekcie europejskim ERASMUS "INSPIRED BY MUSIC" we Wrocławiu, który został opracowany przez 
organizację z Malty. Jego celem było rozwijanie umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz poznanie kultury i 
zwyczajów maltańskich a także integrację naszych uczniów z uczestnikami z Malty. W ramach zajęć projektowych 
odwiedziliśmy m. in. Operę Wrocławską, Duszpasterstwo Akademickie "Maciejówka", katedrę, wystawę "1000 lat 
Wrocławia", ogród japoński w Szczytnickim Parku. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych w Szkole Muzyki 
Nowoczesnej czego efektem jest utwór wspólnie nagrany w profesjonalnym studiu. 

 

100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Podczas obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości wspólnie zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego biorąc udział w akcji "Rekord dla Niepodległej". 

 

LEKCJE HISTORII Z MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIM. Uczniowie naszej szkoły brali udział w badaniach archeologicznych 
(sondażowych) w ramach plenerowych lekcji historii. Badania miały na celu odnalezienie pamiątek po podporuczniku 
Czesławie Henclewskim, (żołnierz utworzonej we Francji w 1918 r. armii polskiej, na której czele stał 
generał J. Haller), jednym z dyrektorów fabryki Union Textile. 

 

Szkolenie dla naszych fryzjerek w ramach innowacji kosmetycznej- Mary Kay. Doradca Piękna firmy Mary Kay przeprowadziła 
szkolenia dla naszych uczennic klas fryzjerskich. Fachowo pokazała jak określić typ urody klientki, dobrać odpowiednią 
kolorystykę i wykonać piękną metamorfozę.  

 



Warsztaty naukowe "INŻYNIER-ZAWÓD XXI WIEKU".  Młodzież Technikum zawodów: technik informatyk i technik usług 
fryzjerskich uczestniczyła w warsztatach naukowych "INŻYNIER-ZAWÓD XXI WIEKU".  Organizatorami warsztatów byli 
Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego S. A. w Częstochowie.  

 

"Mundurówka" na Pikniku Policji. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Pikniku Policji. Na Placu Biegańskiego 
zorganizowano stoiska promujące służbę w Policji m. in. Prewencji Policji, Drogówki, Kryminalistyki. Nasza 
"Mundurówka" przygotowała namiot wojskowy ze sprzętem bojowym, Obrony Cywilnej i ratowniczym. Uczniowie 
prezentowali pokaz Musztry Paradnej oraz pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

 

KONKURS FRYZUR KARNAWAŁOWO- 

STUDNIÓWKOWYCH 

 

         DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 

 
 

 
Każdy  uczeń  szkoły  dostaje  darmowy  pakiet  Office 3 6 5   na  komputer, Microsoft  Imagine, Akademii  Lokalnej CISCO!!  W szkole działa 
również  darmowe  WI-FI. 
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