Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku
SZKOŁA Z PASJĄ
Naszą szkołę tworzą liceum ogólnokształcące oraz branżowa
szkoła I stopnia. W liceum uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania poprzez udział w innowacyjnych programach
edukacyjnych, są to program
policyjny,
wojskowy,
straży granicznej,
pożarniczy,
ratownictwa medycznego,
sportowy z odnowa biologiczną,
sportowy piłki siatkowej
Szkoła dysponuje bardzo dobrym, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i sportowym (nowa hala sportowa,
kompleks „Orlik”, boisko do piłki siatkowej plażowej),
artystyczno-medialny.
Profesjonalna realizacja tych programów przynosi sukcesy,
m.in. liczne miejsca na podium i trzykrotny tytuł najlepszej
Klasy Policyjnej w Polsce, oraz wielokrotne zwycięstwa
w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, dzięki którym
maturzyści otrzymali indeksy Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. Uczniowie mają możliwość nauki trzech języków
obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
Mamy doświadczenie we współpracy zagranicznej:
„Worcamp „ w Belgii, we Włoszech oraz w Niemczech,
udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży
we Francji i we Włoszech,
cykliczna wymiana z młodzieżą z Gymnasium Gaimersheim w Niemczech.
Angażujemy się w działalność charytatywną w ramach Szkolnego Koła Caritas - od 2007 roku organizujemy pomoc
dla rodaków na Ukrainie poprzez zbiórki żywności.
Uczniowie szkoły swoje pasje mogą realizować poprzez
udział w:
obozach sportowo-szkoleniowych oraz lotniczych gdzie
uzyskują certyfikaty szkolenia szybowcowego,
zajęciach sportowych (w sekcjach np. piłki siatkowej, piłki
nożnej, koszykówki i in.),
bezpłatnej szkole muzycznej I stopnia,
działając w kole teatralnym „Improwizacja” (liczne sukcesy artystyczne uczniów w konkursach teatralnych
i wokalno-instrumentalnych są wizytówką).
Nie sposób wymienić wszystkiego, dlatego zapraszamy
na stronę internetową szkoły: http://zsoiz.gromnik.pl/

Verband allgemein–
und berufsbildender Schulen
Johannes Paul II in Gromnik
DIE SCHULE MIT LEIDENSCHAFT
Unsere Schule besteht aus der Berufsschule und aus dem
allgemeinbildenden Lyzeum. Die Schüler mögen ein dauerhaftes Interesse bei der Realisation folgender zusätzlicher
Programme entwickeln:
Polizeiprogramm,
Militärisches Programm,
Grenzschutzprogramm,
Feuerwehrprogramm,
Medizinisches Notfallprogramm,
Sportprogramm mit biologischer Regeneration,
Sportliches Volleyballprogramm
Unsere Schule verfügt über gute, moderne Lehr- und
Sporteinrichtungen (neue Sporthalle, Sportkomplex,
Beach –Volleyballplatz).
Kunst – und Musikprogramm.
Professionelle Implementierung der Programme bringt viele
Erfolge: zahlreiche Podiumsplätze, drei Mal der Titel
der Besten Polizeiklasse in Polen während der nationalen
Turniere der Polizeiklassen, die Siegesserien in dem Finale
der Nationalen Polizeiolympiade und damit der Gewinn von
Studienbücher der Polizeihochschule in Szczytno. Die Schüler haben die Möglichkeit drei Fremdsprachen zu lernen: Englisch, Deutsch und Spanisch.
Wir besitzen eine lange Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit:
„Workcamp” in Belgien, Italien und Deutschland,
Teilnahme an den internationalen Jugendbegegnungen
in Frankreich und Italien,
Dauerhafter/fortlaufender Schüleraustausch mit dem
Gymnasium Gaimersheim in Deutschland.
Unsere Schule übt caritative Tätigkeit im Rahmen der AG
„Caritas“ aus – seit 2007 ist die Hilfe für die Landsleute organisiert (durch Sammeln und Verteilen von Spenden),
die in der Ukraine leben.
Die Schüler können ihre Leidenschaft entwickeln durch die
Teilnahme an verschiedenen Sport- und Ausbildungscamps,
durch sportliche Aktivitäten (u.a. Volleyball, Handball, Fußball).
Die Musikschule des ersten Grades und die Theater AG
„Improvisation“ strahlt viel Anziehungskraft aus. Unsere Visitenkarte sind zahlreiche Erfolge der Schüler sowohl in den
Theaterstück- als auch in den musikalich- instrumentellen
Wettbewerben.
Weitere Informationen über uns finden Sie unter
www.zsoiz.gromnik.pl

Poznaj uroki Gminy Gromnik

GROMNIK

Gmina Gromnik położona jest w południowowschodniej części Małopolski w powiecie tarnowskim. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z XIII w. Obszar jest
atrakcyjny krajobrazowo z urozmaiconą rzeźbą terenu. Jest
to doskonały teren dla miłośników wędrówek pieszych, szlaków rowerowych i wędrówek konnych.
Część gminy Gromnik ze względu na swoje walory przyrodnicze
i krajobrazowe znajduje się w Ciężkowicko Rożnowskim Parku Krajobrazowym, a część w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Atrakcjami tego terenu są obiekty sakralne – zabytkowe drewniane kościoły z przełomu XV/XVI wieku znajdujące się na Szlaku Architektury
Drewnianej Województwa Małopolskiego, które są w Gromniku, Siemiechowie i Brzozowej. Na terenie gminy nie brak również miejsc
pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej.
W Gromniku atrakcją jest zabytkowy Park Podworski z Dworkiem
z poł. XIX w ( obecnie siedziba Urzędu Gminy Gromnik). Cały region
to teren, gdzie do dnia dzisiejszego żywe są tradycje kultury ludowej.
W Siemiechowie działa Zespół „Siemiechowianie” oraz orkiestra
OSP . Przez Polichty prowadzi szlak na którym jest Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych. W Siemiechowie znajduje się
wyciąg narciarski „Jurasówka”. Na terenie gminy zlokalizowane są
winnice, których wyroby zajmują czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich.
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Entdecken Sie die Gemeinde Gromnik
Die Gemeinde Gromnik liegt im südöstlichen Teil
der Woiwodschaft Kleinpolen, im Kreis Tarnów. Die
ersten historischen Erwähnungen zu der Gemeinde Gromnik stammen aus dem 13. Jahrhundert. Das Gebiet der Gemeinde ist landschaftlich sehr attraktiv, mit abwechslungsreicher Geländebeschaffenheit. Es gibt hier herrliche und weitläufige Wandern-, Rad-,
und Reitwege. Große Teile der Gemeinde befinden sich im Ciężkowicko-Rożnowski-Landschaftspark Brzanka-Gebirgskette. Zu den
Attraktionen dieser Touristenwege gehören alte Holzkirchen aus dem
15. Und 16. Jahrhundert, die sich auf der bekannten Holzarchitekturroute von Kleinpolen befinden. Sie liegen in folgenden Ortschaften:
Gromnik, Siemiechów und Brzozowa. In der Gemeinde befinden sich
zahlreiche Kriegsgräberstätte aus dem ersten und zweiten Weltkrieg.
In Gromnik befindet sich der historische Park mit einem sehenswerten Gutshaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (gegenwärtig der
Sitz des Gemeindeamtes). Das ganze Gebiet von Gromnik ist die
Gegend, in der die Traditionen der Volkskultur bis auf den heutigen
Tag sehr lebendig sind. In Siemiechów musizieren das Volkskunstensemble „Siemiechowianie” und das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr. Zu den Attraktionen gehören auch das Bildungszentrum des
Parkvereins der Woiwodschaft Kleinpolen in Polichty und der Skilift
„Jurasówka“ in Siemiechów. Die Gemeinde Gromnik ist für die zahlreichen lokalen Weingärten berühmt, dessen Erzeugnisse immer
wieder Spitzenplätze in gesamtpolnischen Wettbewerben belegen.
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