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NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
klasy z przedmiotami rozszerzonymi:

	historia, wiedza o społeczeństwie, 
język angielski lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający: 
nauka o języku i literaturze

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, historia, 
wiedza o społeczeństwie

	geografia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski 
lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający: 
nauka o języku i literaturze

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, geografia, 
wiedza o społeczeństwie

	matematyka, informatyka, 
geografia, język angielski  
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, matematyka, geografia, 
informatyka

	matematyka, geografia,  
język angielski lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający:  
elementy informatyki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, matematyka, geografia, 
informatyka

	matematyka, informatyka, 
fizyka, język angielski  
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka

	biologia, geografia, angielski  
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, biologia, 
geografia

	biologia, chemia, język angielski 
lub niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski, język obcy, biologia, chemia

Drugim językiem do wyboru jest 
język niemiecki,  

angielski lub hiszpański.

Niezależnie od wybranej klasy możesz również realizować 

dodatkowe programy
rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.

 PROGRAM  LOTNICZY

Przedmioty dodatkowe: historia lotnictwa, prawo 
lotnicze, aerodynamika, meteorologia, frazeologia 
lotnicza w języku angielskim.  
Absolwent może rozwijać swoją pasję na uczelniach 
technicznych prowadzących kształcenie zarówno 
w zakresie lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego. 
Istnieje możliwość zrealizowania kursu 
szybowcowego.

PROGRAM  POŻARNICZY

Przedmioty 
dodatkowe: 
pierwsza pomoc 
przedmedyczna, 
przedmioty 
pożarnicze, 
pływanie. Obóz 
szkoleniowy.
Absolwent może 
rozwijać swoje 
zainteresowania 
podejmując studia 
kierunkowe 
- pożarnicze, 
ratownictwa 
medycznego, 
chemicznego, 
medyczne 
i sportowe. 

      PROGRAM  POLICYJNY 

Przedmioty dodatkowe: historia i organizacja policji, 
prewencja, prawo karne, prawo o ruchu drogowym, 
prawo wykroczeń, interwencje policyjne. Obóz 
szkoleniowy. 
Absolwent może podjąć studia na kierunkach 
prawniczych (prawo karne lub administracyjne, 
bezpieczeństwo wewnętrzne) albo podjąć pracę 
w policji, wojsku, agencjach detektywistycznych lub 
agencjach ochrony osób i mienia.

       PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Przedmioty dodatkowe: pierwsza pomoc 
przedmedyczna, ratownictwo medyczne, pływanie. 
Obóz szkoleniowy.
Absolwent może podjąć studia na kierunkach 
medycznych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, 
rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, 
turystyka).  
Realizując ten program istnieje możliwość uzyskania 
kwalifikacji ratownika wodnego.
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PROGRAM RATOWNICTWA 
WODNEGO

Przedmioty dodatkowe: 
pierwsza pomoc 
przedmedyczna, pływanie, 
ratownictwo wodne.  
Obóz szkoleniowy.
Absolwent szkoły po 
spełnieniu wszystkich 
warunków objętych 
programem nauczania 
(KPP, egzamin) uzyskuje 
tytuł ratownika wodnego  
dający kwalifikacje 
do podjęcia pracy na 
basenach, kąpieliskach itp. 
Może podjąć  studia na 
kierunkach sportowych lub 
medycznych (medycyna, 
ratownictwo, fizjoterapia, 
rehabilitacja) oraz 
sportowych (wychowanie 
fizyczne, turystyka).



BEZPŁATNY INTERNAT!!!

Oferujemy zakwaterowanie 
w internacie szkolnym.
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DLACZEGO WARTO BYĆ UCZNIEM 
NASZEJ SZKOŁY? 

	• oferujemy kierunki kształcenia, zajęcia 
pozalekcyjne, które przyczyniają się 
wszechstronnego rozwoju Twoich uzdolnień 
i zainteresowań 
	•  do naszej placówki uczęszcza młodzież z terenu 
całej Małopolski, i spoza niej, co daje możliwość 
zawarcia nowych znajomości
	•  bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój 
sportowy młodzieży
	•  dysponujemy bardzo dobrym zapleczem 
dydaktycznym i sportowym (nowa hala 
sportowa, nowe skrzydło szkoły, kompleks 
„Orlik”, boisko do piłki siatkowej plażowej, 
indywidualne szafki ubraniowe dla uczniów, 
profesjonalna strzelnica)
	•  jesteśmy szkołą bezpieczną, wolną od przemocy
	•  uczniowie naszej szkoły mają możliwość 
uczęszczania do szkoły muzycznej I stopnia, która 
mieści się w tym samym budynku
	•  wielką uwagę poświęcamy pracy wychowawczej 
ukierunkowanej na nauczanie patrona szkoły 
Jana Pawła II
	•  mamy duże doświadczenie w realizacji 
nowatorskiego programu kształcenia 
policyjnego, co potwierdzają konkretne sukcesy 
i rekomendacja Komendy Głównej Policji
	•  działający w szkole Ośrodek Doradztwa 
Zawodowego daje możliwość rozwijania 
umiejętności planowania własnej ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej
	•  współpracujemy z pracodawcami
	•  posiadamy wysoką ocenę naszej działalności 
dokonaną przez Kuratorium Oświaty 
w Krakowie
	•  oferujemy bezpłatne zakwaterowanie 
w internacie szkolnym  
(szczegółowe informacje pod nr tel. 508 439 388)

     PROGRAM ARTYSTYCZNO- 
     MEDIALNY
Przedmioty dodatkowe: taniec 
towarzyski i nowoczesny, 
podstawy gry aktorskiej 
i wymowa sceniczna, 
elementy fotografii, podstawy 
dziennikarstwa, multimedia.
Możliwość gry w zespole 
muzycznym w formie big bandu.
Absolwent może rozwijać swoją 
pasję na uczelniach artystycznych 
(filmoznawstwo, aktorstwo, 
fotografia, reżyseria). 

      PROGRAM SPORTOWY  
      Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ
Przedmioty dodatkowe: pierwsza 
pomoc przedmedyczna, teoria 
sportu, odnowa biologiczna, 
pływanie. Obóz szkoleniowy. 
Absolwent będzie przygotowany 
do podjęcia studiów na 
kierunkach medycznych 
(fizjoterapia, rehabilitacja, 
odnowa biologiczna) oraz 
sportowych (wychowanie 
fizyczne, turystyka).

   PROGRAM SPORTOWY PIŁKI SIATKOWEJ

W dziesięcioletniej historii szkoły sport stanowi ważny ele-
ment programu profilaktyki i wychowania, o czym świad-
czą liczne sukcesy uczniów w zawodach międzyszkolnych 
na forum wojewódzkim i ogólnopolskim oraz dynamiczny 
rozwój bazy sportowej. Pośród dyscyplin realizowanych na 
lekcjach WF największą popularnością cieszy się piłka siat-
kowa. To właśnie w tej dyscyplinie uczniowie  gromnickie-
go liceum mogą poszczycić się największymi osiągnięciami  
(m.in. tytuł Finalisty Ogólnopolskiej Licealiady Młodzieży 
– Ostróda 2013). 
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży zapra-
szamy do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 programu  
PIŁKI SIATKOWEJ dziewcząt i chłopców. 
Przedmioty dodatkowe: piłka siatkowa, podstawy teorii 
sportu, pływanie, obóz sportowy.
Dodatkowe godziny szkolenia siatkarskiego  (5 obowiązko-
wych + 5 SKS) będą realizowane niezależnie od wybranej 
klasy i rozszerzeń. 



W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA  
(3 lata nauki)  

	możliwa jest nauka każdego zawodu 
ujętego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, jeżeli kandydat ma zapewnioną 
praktykę u pracodawcy

	praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają 
w wybranych przez siebie zakładach pracy, jako 
pracownicy młodociani

	dla pierwszych chętnych gwarantujemy miejsca 
praktyk w wybranych zawodach

Wybierz zawód, który lubisz,

a nigdy nie będziesz musiał pracować.

Nasza szkoła uczestniczy w wielu 
projektach. W zakończonym 
projekcie Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego w Małopolsce 
udział wzięło 80 uczniów ZSZ 
w Gromniku, spośród których:
•	 41 uczestniczyło w zajęciach 

języka niemieckiego,
•	 8 ukończyło kurs obsługi kasy 

fiskalnej, 
•	 8 uzyskało uprawnienia 

obsługi koparko - ładowarki, 
•	 12 uzyskało uprawnienia 

operatora wózków 
jezdniowych, 

•	 4 uczestniczyło w kursie 
spawania, 

•	 41 ukończyło kurs prawa jazdy 
kat. B,

•	 1 uczeń zrobił kurs prawa jazdy 
kat. B+E, 

•	 25 uczniów poszerzyło swoją 
wiedzę branżową odwiedzając 
Elektrownię Skawina S.A., 

•	 4 uczennice branży 
kosmetycznej uzyskały 
dodatkowe doświadczenie 
zawodowe odbywając 
miesięczny staż płatny, 

•	 12 uczniów wzięło 
udział w seminariach 
międzynarodowych
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Ważne:
Od 1 września 2017 r. szkoły branżowe, które zastąpią 
obecne zasadnicze szkoły zawodowe, będą 2-stopniowe. 
W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane 
będzie w zakresie jednej kwalifikacji. Po jej ukończeniu 
i zdaniu egzaminu absolwent uzyska dyplom potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wy-
kształcenie zasadnicze branżowe.
Od 1 września 2020 r. absolwent branżowej szkoły I stop-
nia będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole 
II stopnia. Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu 
z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wy-
kształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika, po 
przystąpieniu do matury i uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Już dzisiaj zapraszamy:
•	 od 1 września 2017 r. do Branżowej Szkoły I Stop-

nia w Gromniku
•	 od 1 września 2020 r. do Branżowej Szkoły 

II Stopnia w Gromniku



 Uczestniczymy w konkursach, 
olimpiadach i turniejach, m.in.:

	•  w 2016 r. w VIII Ogólnopolskim 
Turnieju Klas Policyjnych w Pile 
zdobyliśmy II miejsce, w 2014 r. - 
tytuł „Klasy Policyjnej roku 2014”,  
w 2013 r. - III miejsce, a w 2009 r. 
oprócz tytułu „Klasy Policyjnej 
roku 2009”, również prestiżową 
nagrodę w postaci statuetki Grand 
Prix programu Komendy Głównej 
Policji „Profilaktyka a Teatr”
	• co roku w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Policyjnej (nagrodą 
są indeksy Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie – nasi licealiści 
zdobyli ich już 19!!!); w 2013 r. 
i w 2014 r. uczniowie naszego 
liceum z programem policyjnym 
pokonali kilkuset rywali z całej 
Polski uzyskując pierwsze 
miejsca, a jednocześnie tytuły 
LAUREATA)
	• w 2015 i 2014 r. w Ogólnopolskim 

Młodzieżowym Turnieju 
Motoryzacyjnym na szczeblu 
powiatowym zajęliśmy 
najwyższe miejsca, co było 
przepustką do reprezentowania 
powiatu na szczeblu 
wojewódzkim
	• w latach 2011-2015 (co roku) 

w konkursie w ramach projektu 
„Szybcy na torze - Bezpieczni na 
drodze” zdobywaliśmy nagrody 

główne: wyjazd na Grand Prix Węgier Formuły 1 
w Hungaroring, jazdę samochodem wyścigowym 
z kierowcą rajdowym na torze wyścigowym „Kielce”, 
eko-driving, spotkania ze znanymi kierowcami: 
Adamem Gładyszem i Leszkiem Kuzajem oraz 
cenny sprzęt elektroniczny, w kolejnych latach liczne 
wyróżniania
	• w 2013 r. w konkursie „Bezpiecznie jeżdżę  

i jestem bezpieczny” nasi uczniowie zajęli II miejsce
	• w 2015 r. nagrody i wyróżnienia w innych 

konkursach dotyczących bezpieczeństwa oraz 
prawidłowych zachowań na drodze, m.in. nagroda 
internautów w konkursie powiatowym za film 
pt. „Po alkoholu rozum wysiada”, wyróżnienie w 
konkursie powiatowym za film „Bądź bezpieczny na 
drodze”
	• miarą osiągnięć sportowych są czołowe 

miejsca zajmowane przez uczniów na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim (od 3 lat zajmujemy 
najwyższe miejsca w rywalizacji sportowej szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego, a od 4 
lat I miejsce w rywalizacji sportowej szkół diecezji 
tarnowskiej noszących imię Jana Pawła II, w 2013 r. 
dotarliśmy do finałowych rozgrywek w Ostródzie 
w ramach XII Ogólnopolskiej Licealiady w siatkówce 
chłopców). W minionym roku szkoła m.in. zdobyła 
Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt 
oraz lekkiej atletyce dziewcząt
	• w 2013 r. podczas wojewódzkiego turnieju 

w dwuboju obronnym nasza ekipa dziewcząt 
zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej, II miejsce 
w pojedynku strzeleckim i III miejsce w dwuboju 
obronnym, w 2012 r. zdobyliśmy II miejsce 
w Tarnowskiej Lidze Strzeleckiej, a w 2012 r. i 2011 r. 
II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LOK 
w Krosie Strzeleckim

Z ŻYCIA SZKOŁY

W naszej szkole wiele się dzieje. 

Uczestniczymy w wyjazdach zagranicznych:
	• w 2014 r. w rozgrywkach sportowych w ramach 

Międzynarodowych Spotkań Departamentu la 
Somme, które odbyły się we Francji w mieście Albert
	• w 2013 r. w międzynarodowym spotkaniu młodzieży 

„Workcamp” w miejscowości Lommel w Belgii oraz 
Costermano we Włoszech
	• w 2012 r. w festiwalu sportowym w Asti, we 

Włoszech
	• w 2011 i 2012 r. w międzynarodowych spotkaniach 

młodzieży „Workcamp” w miejscowości Sandbostel 
w Niemczech
	• od 2007 r. wyjazdy na Ukrainę 

	• w latach 2010 do 2015 
„Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” dla 
uczniów ZSZ (kursy branżowe: 
m.in. prawa jazdy kat. B, 
spawacza, wózków widłowych, 
koparko-ładowarki, wycieczki 
zawodoznawcze)
	• w 2014 r. projekt „Wiedza 

i doświadczenie to mój sposób na 
sukces - Zaczynam od stażu!”
	• „Wiem wszystko i dbam 

o środowisko 
	• projekt „Szybcy na torze - 

bezpieczni na drodze” 
	• w 2012 r. „Tańcem połączeni” 

(warsztaty tańca towarzyskiego 
oraz międzyszkolny turniej tańca)

Współpracujemy z zagranicą:
	• wiosną 2017 r. planowana jest nasza wizyta 

w Niemczech
	• w lipcu 2014 i 2016 r. gościliśmy młodzież 

z Gymnasium Gaimersheim
	• wiosną 2015 r. nasza młodzież była z wizytą (9 dni) 

w Bawarii w Gymnasium Gaimersheim
	• w 2012 r. gościliśmy wolontariuszy 

z międzynarodowej wymiany studentów AIESEC 
(z Kolumbii, Nowej Zelandii, Węgier, Ukrainy)
	• w 2012 r. w ramach projektu e-Twinning 

współpracowaliśmy z Grecją

Realizujemy projekty edukacyjne:
	• od 2015 r. projekt cyfrowobezpieczni.pl
	• od 2014 r. Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej 

(narzędzia TIK)
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Organizujemy liczne wycieczki 
szkolne i rajdy m.in. w 2015 r.: 
	• wycieczki turystyczno-

krajoznawcze do Zakopanego, 
Krynicy, Białki Tatrzańskiej 
oraz Krakowa
	• wycieczki dydaktyczne do 

Katowic, Krakowa i Tarnowa
	• rajd pieszy na Jamną
	• wyjazdy do kina
	• wyjazdy do teatru
	• wyjazdy na lodowisko

Działamy ekologicznie i prozdrowotnie  
m.in. poprzez:
	• organizujemy liczne akcje krwiodawstwa
	• organizację prelekcji z przyrodnikami i leśnikami 
w ramach „Dnia Ziemi”
	• udział w projektach i konkursach

	• w 2011 r. w profilaktycznym programie „Razem 
bezpieczniej” triumfowaliśmy w klasyfikacji ogólnej
	• w konkursach językowych: w 2015 r. w Konkursie 

poezji angielskiej w Nowym Sączu oraz Przeglądzie 
piosenki anglojęzycznej w Tarnowie
	• w konkursach wokalnych: w kategoriach zespół –  

I miejsce w XII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i 
Żołnierskiej w Pleśnej, III miejsce  
w Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd i Patorałek 
w Jaśle, a w kategorii solistów – II miejsce, w tej 
samej kategorii - I miejsce w XXI Regionalnym 
Konkursie Kolęd i Patorałek w Żabnie oraz Grand 
Prix Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Kresowej 
Gromnik 2016.

Angażujemy się w działalność charytatywną, m.in. 
w ramach Szkolnego Koła Caritas:
	• przygotowujemy Mikołajowe paczki dla dzieci
	• organizujemy konkursy na najlepsze wypieki (Boże 

Narodzenie, Walentynki)
	• zbieramy nakrętki dla dziewczynki z porażeniem 

mózgowym
	• od 2007 r. organizujemy pomoc dla rodaków na 

Ukrainie, poprzez zbiórki żywności na terenie szkoły 
i gminy

Organizujemy obozy, m.in.:
	• sportowo-szkoleniowe (co 

roku) w Bartkowej, gdzie 
uczniowie sprawdzają swoja 
sprawność fizyczną, zacieśniają 
przyjaźnie, a często jest to dla 
nich przygoda życia
	• od 2012 r. (co roku) obozy 

lotnicze organizowane 
na lotnisku Aeroklubu 
Podhalańskiego w Łososinie 
Dolnej (uczniowie uzyskali 
certyfikaty szkolenia 
szybowcowego)
	• w 2012 r. obóz 

językowo-szkoleniowy 
„EuroWeek – Szkoła 
Liderów” w Długopolu- 
Zdrój (interaktywne 
warsztaty prowadzone 
przez szkoleniowców 
i wolontariuszy EFM z Włoch, 
Danii, Litwy, Łotwy, Turcji, 
Mołdawii oraz Indonezji)
	• w 2009 r. obóz szkoleniowy 

w Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie (testy 
sprawnościowe, zajęcia na 
strzelnicy, zajęcia samoobrony 
oraz wizyta w Komendzie 
Stołecznej Policji)
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Ponadto umożliwiamy rozwój 
talentów, m.in.:
	• w bezpłatnej szkole muzycznej 
I stopnia
	• w ramach działalności 

artystycznej:
	– w grupie teatralnej 

„Improwizacja”
	– w szkolnym zespole 

instrumentalno-wokalnym  
„Il Canto”

	• poprzez udział w kołach 
zainteresowań: 
teleinformatycznym, 
europejskim, dziennikarskim 
(gazeta szkolna „Na 
celowniku”), strzeleckim
	• na zajęciach sportowych 

w sekcjach: piłki siatkowej, 
piłki nożnej, piłki ręcznej, 
koszykówki, lekkoatletyki    
          i akrobatyki sportowej

Podejmujemy działania profilaktyczne m.in. poprzez:
	• liczne działania mające na celu promocję 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
	• stworzenie i działalność pierwszej w Małopolsce 

grupy PaT 
	• spektakl profilaktyczno-edykacyjny „Dworzec”

Nasza szkoła uczestniczyła w festiwalu Młodych, 
który był integralną częścią oficjalnego programu 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.



www.zsoiz.gromnik.pl
www.facebook.com/zsoizgromnik/

Kształcimy postawy przedsiębiorcze poprzez:
	• organizację warsztatów z NBP – „System bankowy 

w Polsce” oraz „Lekcje z ZUS-em”
	• udział uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz 

ogólnopolskim konkursie „Warto wiedzieć więcej 
o ubezpieczeniach społecznych”

Nie sposób wymienić wszystkiego,
więcej na naszej stronie internetowej  

i na fanpage’u!!!

Nabór do Szkoły 
Muzycznej  

I stopnia!!! 

Szkoła muzyczna I stopnia  
w Domosławicach, filia 
w Gromniku zaprasza uczniów, 
którzy do 31.08.2017 r. nie 
ukończyli 16. roku życia i są 
zainteresowani grą na: 
skrzypcach, oboju, puzonie, 
fortepianie, waltorni, klarnecie, 
flecie, trąbce, saksofonie, gitarze, 
akordeonie lub perkusji. 
Nauka realizowana jest 
w systemie wieczorowym,  
co umożliwia uczęszczanie do 
szkoły dziennej i jednocześnie 
szkoły muzycznej.

Kadrę stanowią absolwenci 
i nauczyciele akademiccy 

Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

Szkoła jest całkowicie 
bezpłatna!!!

Imprezy cyklicznie odbywające się w naszej szkole to:
	• Międzyklasowy Turniej Piłki Halowej
	• Wybory Miss/Mistera Szkoły
	• Dzień Chłopaka
	• Mikołajki szkolne
	• Walentynkowy Turniej Siatkarski
	• Dzień Kobiet
	• Dzień Sportów Obronnych
	• Maraton Pisania Listów
	• Dzień Matematyki
	• Szkolne wieczorki filmowe
	• Dyskoteki szkolne

 i wiele innych


