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WSTĘP
Od poprzedniego jubileuszu minęło zaledwie pięć lat. Powstała
wówczas monografia dokumentująca życie szkoły w latach 1947-2007. To
krótkie opracowanie jest uzupełnieniem
i dotyczy działalności edukacyjnej i wychowawczej w okresie od 2007 do
2012 roku.
Zmiany kadrowe, „nowa” dyrekcja, nowy kierunek kształcenia dla
młodzieży i dorosłych, udział młodzieży w olimpiadach, konkursach,
spotkaniach, wizyty gości zagranicznych, rewizyty nauczycieli
i uczniów w Niemczech, bogate życie szkoły to ciekawy materiał do
przedstawienia. W szkole nastąpiły zmiany kadrowe; przede wszystkim
nowym dyrektorem został mgr inż. Marek Warcholiński - poprzednio
sprawował funkcję kierownika warsztatów i szkolenia praktycznego.
Dyrekcja czyni starania, by dobrać najbardziej optymalne warunki
kształcenia do potrzeb edukacyjnych uczniów. Ma przy tym na uwadze
możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w warunkach ciągle
zmieniającego się rynku pracy.
Obecnie szkoła kształci w następujących kierunkach:
Szkoły dla młodzieży:
1. Technikum w zawodach:
 technik rolnik
 technik ekonomista
 technik informatyk
 technik hotelarstwa
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie:
 mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych
3. Liceum Ogólnokształcące

Szkoły dla dorosłych:
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
3. Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie: technik
informatyk, technik architektury krajobrazu, technik rolnik
4. Kurs kwalifikacyjny „prowadzenie produkcji rolnicze

KALENDARIUM SZKOLNE
2010 - wprowadzenie nowego kierunku kształcenia:
w 2-letniej Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie
technik hotelarstwa
2012 -wprowadzenie kształcenia dla dorosłych w formie kursowej:
kurs kwalifikacyjny „Prowadzenie produkcji rolniczej”
DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Warcholiński – obecny dyrektor szkoły, pełni tę funkcję
od 2008 roku.
Rozwinął współpracę zagraniczną w zakresie realizacji praktyk
zawodowych dla uczniów:
 2010 – rozpoczęto 3-miesięczne praktyki w hotelach na Krecie
 2011 – w ramach współpracy z firmą Unity Line rozpoczęto
2-tygodniowe praktyki na promach pasażerskich Świnoujście Telleborg (Ystad)
 2012 – przystąpienie do programu „Praktyki zawodowe dla uczniów
szkół gastronomiczno-hotelarskich u austriackich pracodawców”.
Kontynuuje współpracę zagraniczną z Niemcami w ramach praktyk
zawodowych uczniów technikum w zawodzie: technik rolnik.
Pod jego kierunkiem szkoła prężnie się rozwija, otwarto pracownię do
nauczania przedmiotów zawodowych dla technika hotelarstwa.
Przystąpiono do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na
Dolnym Śląsku” i pozyskano środki zewnętrzne na doposażenie pracowni
w pomoce i środki dydaktyczne. Zakupiono nowoczesny sprzęt do salki
fitness i siłowni. Zmodernizowano warsztaty szkolne.
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60 lat minęło…
Na uroczystość jubileuszu 27 października 2007 r.
przyjechali absolwenci, pracownicy i zaproszeni goście. Spotkanie
po latach było bardzo wzruszające, nie zabrakło wielu radosnych
akcentów. Serdecznym uściskom nie było końca. Niektórzy z
absolwentów nie widzieli się przecież od zakończenia szkoły.
Po części oficjalnej kolejnym etapem uroczystości była
prezentacja multimedialna przypominająca historię szkoły.
Następnie absolwenci udali się do klas powspominać uczniowskie
chwile. Ostatnim etapem imprezy był bal. Tańce i zabawa trwały do
białego rana.
Dyrektor szkoły
Ryszard Horżaniecki
z przedstawicielami
Rady Rodziców
i Samorządu
Uczniowskiego
odsłania pamiątkową
tablicę

Sala gimnastyczna
była wypełniona po brzegi

Podziękowania absolwentów
byłemu dyrektorowi szkoły
Panu Ryszardowi Kowalikow
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Rzeszów - Magdalena
Graczyk i opiekun Aneta Paluch

Wałbrzych - Sylwia Oszustowicz i Gabriela Łużna
Corocznie nasza szkoła uczestniczy w różnego rodzaju olimpiadach
i konkursach wiedzy i umiejętności. Największe sukcesy w tych
olimpiadach osiągnęli:
 Magdalena Graczyk – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu
Rachunkowości Rzeszów 2009 r.
 sylwia oszustowicz i gabriela łużna I i II miejsce – w II
Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej Jelenia Góra 2010 r.
oraz II i III miejsce w Potyczkach Hotelarskich Jelenia Góra 2010 r.

Poza wcześniej wymienionymi osiągnięciami uczniowie zdobyli
również szereg
dyplomów i wyróżnień w różnych konkursach na szczeblu
powiatowym.
Od kilku lat nasi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady
Ministrów i Stypendium z Dolnośląskiego Programu
Stypendialnego: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
uzdolnionych”, które przyznawane jest za bardzo dobre wyniki w
nauce

Wrocław - Stypendium Prezesa Rady
Ministrów 2010 r. otrzymały Sylwia
Oszustowicz i Katarzyna Ignac
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W OBIEKTYWIE FOTOGRAFA…

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
i ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH

Prezentacja w pracowni hotelarskiej

Prezentacja sylwetki patrona

Pierwsza przejażdżka
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Studniówka - klasa IV TE 2008 r.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

JASEŁKA
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WYCIECZKI
Wyjść poza mury szkoły, by uczyć się, uczyć się w drodze, uczyć się
poprzez kontakt z innymi źródłami wiedzy – to zasadniczy cel
organizowanych przez nas wycieczek. dzięki wsparciu funduszy
unijnych uczniowie zwiedzali m.in.: Warszawę, gdzie spotkali się z
historią (Muzeum Powstania Warszawskiego) i naukami ścisłymi (
Centrum Kopernika). Uczestniczyli również w imprezach
międzyszkolnych np.: w Dniu Europejskim 2012.

Pożegnanie maturzystów 2012 r.

Wrocław 2011 r. klasa III b TH

Zakończenie nauki
Klasa III MO
Warszawa 2012 r. klasy I TEH i II TH
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20 LAT
WSPÓŁPRACY POLSKO – NIEMIECKIEJ
Minęło już 20 lat odkąd szkoła nawiązała współpracę z Justus von
Liebig Schule w Hannoverze w ramach programu Leonardo da
Vinci. Przez te wszystkie lata młodzież klas rolniczych wyjeżdżała
corocznie na praktykę do niemieckich gospodarstw rolnych.
Każdego roku wiosną gościmy również uczniów ze szkoły
w Hannoverze, którzy odbywają praktyki w polskich
gospodarstwach rolnych u rolników zaprzyjaźnionych ze szkołą.
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PRAKTYKI ZAGRANICZNE
Poza kształceniem teoretycznym bardzo dużą wagę przywiązujemy
do szkolenia praktycznego, staramy się je urozmaicać stwarzając
uczniom różne możliwości.
Od 2010 r. uczniowie odbywają praktyki w luksusowych hotelach na
Krecie. Do tej pory z tej formy skorzystało 19 uczniów. Praktyka
trwała 3 miesiące, podczas których uczniowie zdobywali ważne
doświadczenia. Uczyli się nie tylko pracy zawodowej, ale także
samodzielności i odpowiedzialności. Młodzi ludzie wrócili
zadowoleni i usatysfakcjonowani, przeżyte na Krecie chwile będą
jeszcze długo i mile wspominali.

Uczestnicy staży na promach

Kreta – Michał Hutnik
i Michał Nadgłowski
Jagoda Żygadło i Ewa
Lenart na promie „Gryf”
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W 2011 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Unity Line ze
Szczecina, która umożliwia uczniom wyjazdy na dwutygodniowe
staże na promach pasażerskich pływających na trasie ŚwinoujścieSzwecja (Trelleborg, Ystad). Wyjazdy te cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów, staż taki odbyło już 15 uczniów.
Uczniowie wracają bardzo zadowoleni, każdy chciałby wrócić na
taki staż po raz kolejny.

Od 20 lat współpracujemy
z Justus von Liebig Schule
w Hannoverze, w związku
z czym corocznie kilku uczniów z klas rolniczych ma możliwość
wyjazdu na praktykę do gospodarstw rolnych
w Niemczech, gdzie mogą poznać specyfikę pracy w niemieckich
gospodarstwach.
Praktykanci z III TR w Niemczech

Z ŻYCIA INTERNATU
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Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie
Polskim jest placówką koedukacyjną skupiającą uczniów uczących
się w tutejszej szkole. Młodzież ma bardzo dobre warunki
mieszkaniowe – przytulne 2-3 osobowe pokoje, ładnie umeblowane
z komfortowymi łazienkami i dostępem do Internetu. Placówka
zapewnia wychowankom warunki do nauki i rozwoju własnych
zainteresowań. Młodzież ma możliwość korzystania z pracowni
multimedialnej, klubu jeździeckiego oraz z pomieszczeń gdzie
można grać w bilard i tenisa stołowego.
Ponadto organizowane są różnego rodzaju zajęcia sportowe na
pobliskim boisku, sali gimnastycznej, pomieszczenia fitness oraz
siłowni.
Aby w miły i atrakcyjny sposób spędzać wolny czas inicjowane są
ogniska, imprezy towarzyszące, wycieczki krajoznawczoturystyczne oraz takie
uroczystości
jak:
Otrzęsiny, Andrzejki,
Wigilie,
Dzień
Chłopca, Dzień Kobiet
oraz
wieczorki
poetyckie.

Wieczorek poetycki
„Wypij cappuccino z Agnieszką Osiecką”

Projekt unijny „Modernizacja Kształcenia
Zawodowego na Dolnym Śląsku”
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Od lutego 2010 r. szkoła uczestniczy w projekcie unijnym
„Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”
W ramach projektu podejmowane są następujące działania:
 dodatkowe zajęcia dla uczniów – podnoszące kompetencje
kluczowe oraz dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu
kształcenia ogólnego oraz zawodowego
 dwutygodniowe staże zawodowe u pracodawców, w których
uczestniczyło ponad 100 uczniów
 zajęcia praktyczne na Politechnice Wrocławskiej oraz
Opolskiej w zakresie branży rolniczej i informatycznej
 wycieczki zawodoznawcze:
 kursy kwalifikacyjne: operator wózków widłowych, barista,
barman
 projekt zawodoznawczy: Inspiracje Wielkanocne
 3-dniowe zajęcia specjalistyczne w nowoczesnych ośrodkach
badawczych
 forum rolnicze.

Zajęcia dodatkowe z języka
angielskiego

Uczestnicy trzydniowych zajęć w Nysie

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Szkoła to nie tylko lekcje, ławki i krzesła… Szkoła otwiera
także różne drogi, umożliwiające rozwój zainteresowań,
umiejętności oraz odkrywające głęboko ukryte talenty i drzemiący
w nich potencjał. Oferuje bowiem szeroki wachlarz
kursów, projektów, szkoleń i wycieczek.
W latach 2011-2012 gościliśmy w naszej szkole
szefa kuchni hotelu Plaza we Wrocławiu – pana
Zbigniewa Koźlika, który uczył młodzież, jak
przygotować zdrowe
i smaczne potrawy. Pokazy odbyły się dzięki
współpracy z Agencją Rynku Rolnego we Wrocławiu.
Kilkudziesięciu uczniów naszej
szkoły uczestniczyło w kursach: balistycznym i barmańskim.
Podczas zajęć odkrywali tajniki parzenia kawy oraz zasady
prawidłowego dbania o ekspres i obsługi klienta. Opanowali
umiejętność przyrządzania napojów alkoholowych, a także techniki
ich serwowania.
W ramach współpracy z Urzędem Statystycznym we
Wrocławiu odbyła się, dla uczniów klas rolniczych, prelekcja na
temat spisu rolnego 2010. Podsumowaniem wkładu był konkurs z
atrakcyjnymi nagrodami.

BAZA SZKOŁY
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W związku z otwieraniem nowych kierunków kształcenia w latach 20072012 wzbogacano bazę dydaktyczną szkoły.
Otwarto pracownię do nauczania przedmiotów zawodowych dla technika
hotelarstwa. Z pozyskanych środków zewnętrznych
doposażono pracownie w pomoce i środki dydaktyczne. Zakupiono
nowoczesny sprzęt do salki fitness i siłowni. Zmodernizowano warsztaty
szkolne.

Otwarcie pracowni hotelarskiej 2009 r.
Zajęcia z wychowania
fizycznego
odbywają się w nowocześnie
wyposażonych salach

Nowoczesny sprzęt rolniczy
zapewnia kształcenie
na miarę XXI wieku.
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