Informacja o stanie realizacji zadań szkolnych oraz zadań pozaszkolnych
w roku szkolnym 2015/2016.
ZST-U realizował zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty.
Szkoła przeprowadziła rekrutację uczniów – uruchomiono 3 klasy LO i 1 klasę dwuzawodową w
Technikum nr 12. Obecnie w szkole funkcjonują: 4 klasy w Technikum nr 12 (dwa zawody technik
logistyk i technik transportu kolejowego) 9 klas w VI LO (3 wojskowe i 6 policyjnych).
Szkoła zatrudniała nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Realizowała programy nauczania
uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w liceum, a w Technikum również
podstawę programową kształcenia w danym zawodzie. Realizowała ramowe plany nauczania.
Stosowała określone w rozporządzeniu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzała egzaminy zewnętrzne.
Szkoła realizowała projekt Erasmus+ - „Wolontariat jest naszym zadaniem”.
31.08.2016r. zakończono realizację tego projektu. Całkowity budżet projektu wynosił 36.720
Euro.
Od 01.09.2016r. szkoła rozpoczęła realizację projektu europejskiego Mobilność kadry edukacji
szkolnej. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane dofinansowanie to 132.947,01 zł. Tytuł projektu
to „Kompetentni w Europie”.
Szkoła opracowała wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki
szkolnej w ramach „Narodowego programu czytelnictwa”. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony i w sierpniu 2016r. szkoła otrzymała 12000,- złotych wsparcia ze środków budżetu
państwa i 3000zł. ze środków organu prowadzącego na dofinsowanie biblioteki.
20 kwietnia 2016 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. (efekt dla absolwentów VI LO – skrócenie służby
przygotowawczej).
Uczniowie szkoły angażowali się w różnego rodzaju działalność wolontariacką;
- brali udział w akcji PCK np. Czerwonokrzyska gwiazdka PCK, Wielkanocna akcja PCK,
- brali udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pola nadziei”, przeprowadzając zbiórkę pieniędzy
na rzecz Hospicjum Królowej Pokoju Tarnowskich Górach,
- uczestniczyli w kampanii „Zaczytani – zbiórka książek dla chorych dzieci,
- współorganizowali Festyn Integracyjny w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie
- pomagali rodzinom potrzebującym angażując się w ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”,
- przeprowadzono akcję „Okulary dla Afryki”, akcję zbiórki niepotrzebnych telefonów.
ZST-U był organizatorem zawodów w piłce ręcznej juniorów w ramach XV Powiatowej Licealiady

Szkół Ponadgimnazjalnych.
- Wojewódzkiego Turnieju Klas Mundurowych w Piłce Nożnej,
- Spartakiady dla dzieci ze Stowarzyszenia „Serdeczni”,
- konferencji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i społeczności lokalnej na temat „Zdrowego
stylu życia” – akcja zorganizowana w ramach projektu „Erasmus+”,
- zorganizowano wizyty studyjne do następujących zakładów pracy – Zakładu Aparatury Chemicznej
„Chemet”, Fabryki Maszyn i Urządzeń „Tagor”, Zakładu Linii Kolejowych PKP – S.A., Komendy
Powiatowej Policji.
Młodzież uczestniczyła w obchodach Roku Cichociemnych w Gliwicach, w wycieczkach do
Krakowa, Oświęcimia, do Muzeum Śląskiego w Katowicach, do Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, w pozalekcyjnych wyjazdach do Teatru Rozrywki w
Chorzowie. Uczniowie obejrzeli musical „Jezus Christ Super Star” oraz „Billy Elliot”, filmy: „Obce
niebo”, „Bóg nie umarł”, spektakl „Dziady”.
Odbyli wizyty projektowe do Bułgarii, Włoch i Hiszpanii.
Realizowano projekt „Młodzi głosują”.
Młodzież szkoły uczestniczyła w licznych spotkaniach z przedsiębiorcami w ramach
preorientacji zawodowej, odwiedziła Szkołę Policji w Katowicach, Wyższą Szkołę Zarządzania
Ochroną Pracy, uczestniczyła w zajęciach w laboratorium kryminalistycznym w ramach akcji
Akademia Bezpieczeństwa,
w spotkaniach z Joanną Czechowską - „Praca w policji – fakty i mity”, „Przestępczość w sieci”.
Młodzież szkoły angażowała się w różnego rodzaju konkursy.
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II – finalista konkursu
- Geo-planeta – wyróżnienie
- Ogólnopolski konkurs „Cichociemni wracali do ojczyzny pod osłoną nocy” – II miejsce
- Konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim „Pilecki-Bohater na każde czasy” – III miejsce
- Konkurs „Podróż na slajdach” – slajdowisko – wyróżnienie
- Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu – II miejsce
- Eskulapiada – Olimpiada Zdrowego Styli Życia
-Alfik Matematyczny, Kangur, Maks matematyczny
- Konkurs lingwistyczny ”Pokaż nam język”
- Konkurs fizyczny „Lwiątko”, „Genius Logicus”, „Sudoku”
- Olimpiada Przedsiębiorczości i wiele innych konkursów wewnątrzszkolnych
- Olimpiada Wiedzy o Policji – zakwalifikowanie się do II etapu
Młodzież szkoły uzyskała znaczące wyniki w rywalizacji sportowej.
III miejsce w biegach przełajowych
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej juniorów,

I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych w piłce siatkowej juniorów
IV miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w piłce siatkowej
III miejsce w Powiatowej Lidze Siatkarskiej
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej juniorów
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Szkół Mundurowych w Piłce Nożnej.

ZST-U był organizatorem Konkursu wiedzy o policji dla gimnazjalistów (13.01.2016r.),
Konkursu plastyczno-literackiego dla gimnazjalistów „Papież Jan Paweł II – patron rodziny”,
Konkurs „Poznaj Buszującego w zbożu i jego autora” – konkurs dla gimnazjalistów.
Zorganizowano w ramach działalności profilaktycznej warsztaty dla uczniów na temat
szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków, dzień profilaktyki – spotkanie z funkcjonariuszami
Straży Granicznej, Policji i Stowarzyszenia „Falochron”, warsztaty „Alko-narkogogle”.
Realizowano program „ARS – czyli jak dbać o miłość”, uczestniczono w programie „Fred goes net”,
zorganizowano konkurs wewnątrzszkolny - „Dopalacze-próbujesz-ryzykujesz”.
Młodzież szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach świąt państwowych.
Szkoła posiada następujących stypendystów:
w VI LO – stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów
w Technikum nr 12 – stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów
w Technikum nr 12 – 18 stypendystów – stypendium naukowe za dobre wyniki w nauce dla uczniów
o kierunku technik transportu kolejowego. Fundatorem stypendium jest Spółka PKP PLK – Zakład
Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.
W roku szkolnym 2015/2016 szkoła nie została wytypowana przez organ nadzoru pedagogicznego do
kontroli ani do ewaluacji.

