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Roku szkolnego 2017/2018
Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
Katowicach oraz wszyscy pracownicy przedstawiają Państwu ofertę z jakiej
skorzystać mogą nasi uczniowie w najbliższym czasie. Chcemy też przybliżyć
najważniejsze wydarzenia, jakie w tym roku szkolnym już miały miejsce w
naszej placówce.
 Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe”
SAMOOBRONA
W naszej szkole 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z samoobrony dla uczniów Liceum
Ogólnokształcącego. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, gdyż
nawiązują do profilu w jakim kształcą się nasi wychowankowie. W trakcie zajęć mogą
poprawić swoją kondycję fizyczna, przede wszystkim jednak nabywają oni wiedzy
i umiejętności koniecznej w kontakcie z napastnikiem. Dzięki tym zajęciom będą również
mieć zwiększone szanse, jeśli ścieżkę zawodową zechcą związać z profilem policyjnym lub
wojskowym. Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego wymagane kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami.

SURVIVAL
Młodzież uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu o profilu mundurowym
dzięki Panu mgr Holewie może przynajmniej raz w miesiącu doznać nietypowych warunków
noclegowych w lesie pod „gołym niebem”. Uczniowie wyruszają w godzinach rannych
przemierzając wiele kilometrów przez las. Następnie organizują obozowisko przy użyciu
minimalnych środków. Zbierają drwa potrzebne do rozpalenia ogniska, na którym
przyrządzają smaczną i rozgrzewającą grochówkę. Trasa jaką pokonują nasi uczniowie
podczas takiego survivalu pełna jest przeszkód stworzonych przez samą „Matkę Naturę”( np.
przeszkody wodne). Z racji zawodu Pana Holewy podczas wędrówki uczniowie dowiadują się
i namacalnie doświadczają wielu ciekawostek geograficznych i geologicznych.

STRZELECTWO
Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZS w Bytomiu ZDZ w Katowicach, przynajmniej
raz w miesiącu „pod okiem” Pani mł. asp. Anny Lenkiewicz (czynnej w służbie policjantki)
organizowany jest wyjazd na profesjonalną strzelnicę. Młodzież nabywa tam nowych
umiejętności w obyciu się z bronią długą jak i krótką (między innymi broń typu: P99 Walter,
Glock i broń maszynowa Glaubert). Do tych zajęć uczniowie podchodzą entuzjastycznie
i z zaangażowaniem. Dzięki zajęciom na strzelnicy nasi wychowankowie będą mieć
zwiększone szanse, jeśli ścieżkę zawodową zechcą związać z profilem policyjnym lub
wojskowym.

NADADNIE STOPNI KADETOM
W ramach nauczania w naszej szkole wychowankowie klas ‘Mundurowych” biorą udział
w szeregu imprez masowych i patriotycznych organizowanych w naszym mieści jak i poza
nim. Zabezpieczają imprezy sportowe, biorą udział w przemarszach i wartach honorowych.
Ich zaangażowanie ma swój finał podczas nadania stopni kadetom, które odbywa się
corocznie na terenie Jednostki Wojskowej w Bytomiu. Otrzymują także inne wyróżnienia,
co cieszy nie tylko samych zainteresowanych, ale i Dyrekcję, kadrę ZS w Bytomiu oraz
rodziców.

POLIGON
Sporym entuzjazmem cieszą się kilkudniowe wyjazdy na POLIGON klas mundurowych.
Nasza szkoła organizuje takie przedsięwzięcie 2 razy w roku szkolnym. Pierwszy taki wypad
odbył się w miesiącu wrześniu 2017 r. , a następny przewidywany jest na przełomie majaczerwca 2018 r. Jest to tzw. „obóz przetrwania „ gdzie uczniowie poznają tajniki
prawdziwego obozu wojskowego. Młodzież ma okazję uczestniczyć w zajęciach
z samoobrony, taktyki wojskowej, strzelania, budowy broni, paintball’a, wspinaczki

na linach, pierwszej pomocy itp. Uczniowie uczą się również sztuki maskowania w terenie
i działań bojowych. Warunki noclegowe nie są zbliżone do tych, jakie wojsko organizuje
swoim żołnierzom podczas ćwiczeń bojowych. Nocami, zamiast wygodnej drzemki młodzież
reaguje na alarmy bojowe, które choć są na miejscu, bywają męczące, ale także prowadzą
do wielu pozytywnych emocji i wspomnień. Młodzież klasy wojskowej i policyjnej
przeżywa w tym czasie wspaniałą przygodę i integruje się nie tylko w zespołach klasowych.
Przez te kilka dni sprawdza i doskonali swoje umiejętności, wytrzymałość fizyczną
i psychiczną, biorąc udział w ogromnej ilości zajęć.

 Gimnazjum Prowadzące Oddziały Przysposabiające do Pracy /
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
KSZTAŁCENIE / KONKURSY
Do w/w szkół można zapisać już od 15 r.ż., a w ramach kształcenia, oprócz zajęć
dydaktycznych duży nacisk wkłada się w profesjonalne przygotowanie w danym zawodzie
na zajęciach praktycznych odbywających się u pracodawców na terenie naszego miasta i poza
nim. Dlatego też nasi uczniowie odnoszą szereg sukcesów w tym zakresie np. I i II miejsce
w konkursie „Odkrycie Hufcowych Pereł w Zawodzie Piekarz” w Jaworznie.

WYCIECZKI / WYMIANY UCZNIÓW
Oczywiście nie samą nauka człowiek żyję. Dlatego też w ramach Ochotniczych Hufców
Pracy organizowany jest szereg wycieczek szkolnych (jedno, dwu i trzy dniowych).
Wycieczki są bardzo ciekawe i uczą młodzież np. jak przetrwać w lesie w trudnych
warunkach, czy jak pracują górnicy, jak robić pierniki lub pozwoliły zdobyć nowe
doświadczenia w Centrum Nauki Kopernika.

Co roku uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wymianie Polsko – Niemieckiej
w Krzyżowej gdzie spędzają czas na integracji, zajęciach sportowych, wycieczkach
czy zajęciach florystycznych.

 Branżowa Szkoła I Stopnia
PROJEKTY
ZS w Bytomiu brał udział w Rządowym Projekcie „Bezpieczna Plus”.
Zaproszeni specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej, Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej, Policji i innych instytucji prowadzili wykłady i warsztaty podnoszące
świadomość naszych uczniów w wielu obszarach dotyczących bezpieczeństwa w szerokim
zakresie. Tematyka była różnorodna. Dotyczyła cyberprzestępczości, handlu ludźmi
szczególnie poza granicami naszego kraju, komunikacji interpersonalnej, asertywności,
współdziałania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia itp.

