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G
zowski słynie 
z profesjonali-
zmu, szyb-
kiego reagowa-
nia na zmiany, 
kreatywności 

nauczycieli i uczniów.  Szkoła 
kształci w zawodach: technik 
budownictwa, technik geo-
deta, technik architektury kra-
jobrazu, technik urządzeń i sy-
stemów energii odnawialnej, 
technik informatyk i technik 
weterynarii. Zawody te odpo-
wiadają zapotrzebowaniom lo-
kalnego rynku pracy i oczeki-
waniom młodzieży.  

ZSTiO jest placówką 
o bardzo wysokim poziomie 
kształcenia, czego dowodzą  
wyniki egzaminów matural-
nych i egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawo-
dowe. Od kilkunastu lat 
Gzowski jest jedną z najlep-
szych szkół technicznych 
w Polsce (Złota Szkoła) wed-
ług rankingu organizowanego 
przez „Perspektywy”. -  Tym 
co nas wyróżnia, również 
w rankingach, to sukcesy 
w olimpiadach ogólnopol-
skich - mówi Zdzisław Ślemp, 
dyrektor szkoły. - W Olimpia-

dzie Wiedzy Geodezyjnej 
i Kartograficznej uczniowie 
uczestniczą od ponad 35 lat 
i od początku uzyskują w niej 
tytuły finalistów i laureatów. 
W ostatnich latach (w 2013 
i 2015 roku) zajęliśmy I miejsce 
drużynowo, co spowodowało 
że byliśmy organizatorami 
Centralnej Edycji Olimpiady 
Geodezyjnej.  

Podobnie jest w Olimpia-
dzie Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych - od ponad 30 lat 
młodzież z Gzowskiego zaj-
muje czołowe miejsca. - 
Od kilku lat jesteśmy jedną 
z najlepszych szkół budowla-
nych  w Polsce i najlepszą w re-
gionie - mówi dyrektor. - Po-
twierdzają to ostatnie sukcesy. 
W 2018 roku w etapie central-
nym olimpiady budowlanej 
mieliśmy 4 laureatów i fina-
listkę. ZSTiO została uznana 
za najlepszą szkołę budowlaną 
w Polsce, a  inż. Jerzy 
Szczubiał został okrzyknięty 
najlepszym nauczycielem 
przygotowującym do olim-
piady. W klasach budowla-
nych szkoła zorganizowała 
dodatkowe zajęcia z architek-
tury. Działa też profesjonalne 

studium rysunku architekto-
nicznego. Nie dziwi więc, że w 
klasach technikum budowla-
nego jest coraz więcej dziewcząt.  

Od kilku w szkole jest 
nowa specjalizacja – wyna-
lazki i innowacje techniczne. 
Dzięki zaangażowaniu nau-
czyciela zawodu - mgr. inż. ar-

chitekta Jarosława Gawrysia 
uczniowie podejmują z sukce-
sami trud wyszukiwania no-
winek technicznych. Wyna-
lazki młodzieży z Gzowskiego 
zajmują czołowe miejsca 
na Olimpiadzie Innowacji 
i Wynalazczości oraz w Ogól-
nopolskim Konkursie Młody 

Innowator,  organizowanym 
przez NOT i Stowarzyszenie 
Polskich Wynalazców. Nowa-
torskie prace uczniów z sukce-
sami (platynowe, złote i sreb-
rne medale) były wystawiane 
na międzynarodowej wysta-
wie IWIS na Politechnice War-
szawskiej. Większość z wyna-

lazków posiada ochronę pa-
tentową. Najbardziej uznane 
to: Metoda napełniania ga-
zem szlachetnym przestrzeni 
międzyszybowych w oknach 
wbudowanych; Aquarius – 
polska toaleta przenośna, 
Green Tree – polskie drzewo 
fotowoltaiczne; Plants 
Warming – system ekologicz-
nego ogrzewania budynku 
z oranżerii. 

Na tak liczne sukcesy 
wpływ ma znakomita kadra 
i oczywiście sami uczniowie. 
Nie można nie wspomnieć 
o zaangażowaniu szkoły w ak-
cje poboru krwi, pomoc w or-
ganizacji Wigilii dla samot-
nych i bezdomnych.  

 Atutem szkoły jest wspa-
niała atmosfera. Uczniowie czę-
sto sami wychodzą z pomysłami 
i działaniami. Od kilku lat sami 
przygotowują koncerty bożona-
rodzeniowe i walentyn kowe. 
Organizują kiermasze, spotka-
nia, konferencje naukowe, dni 
śląskie, dni języków obcych.   

Stawiamy na rozwój ucz-
nia, na jego samodzielność 
i kreatywność. Sukces uczniów 
Gzowskiego, jest sukcesem 
szkoły - podkreśla dyrektor. 

Gzowski stawia na kreatywność uczniów 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących to kuźnia świetnych budowlańców i  pomysłowych wynalazców. 

Atutem szkoły jest wspaniała atmosfera. Uczniowie często sami wychodzą z pomysłami 
i działaniami. Organizują kiermasze, spotkania, konferencje naukowe, dni śląskie i wiele innych. 
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Zespół  Szkół  Ekonomicznych 
od wielu lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze względu 
na atrakcyjne kierunki kształ-
cenia w popularnych zawo-
dach oraz duży wybór zajęć 
pozalekcyjnych, które rozwi-
jają kompetencje miękkie 
i przygotowują do wejścia 
na zróżnicowany i bardzo 
zmienny rynek pracy.  

Ekonomik to szkoła bardzo 
otwarta, tolerancyjna i gotowa 
na rozwój. Najważniejsze ob-
szary kształcenia zawodo-
wego w ofercie placówki to: 
ekonomia, rachunkowość, 
marketing, reklama, logistyka, 
grafika komputerowa, foto-
grafia, multimedia i poligrafia 
cyfrowa.  

Szkoła z pasją, od wielu 
lat uzyskuje najlepsze wyniki 
w zestawieniu Instytutu Ba-
dań Edukacyjnych. W 2017 
i 2018 roku ZSE uzyskał pierw-
sze miejsce pośród wszystkich 
szkół średnich w Opolu.  
W 2018 roku szkoła uzyskała 
7. miejsce w Polsce i 1 . miejsce 
w województwie opolskim 
w rankingu techników (na 
1740 szkół w całym kraju). 
Rok 2019 przyniósł szkole 2 
miejsce w województwie i 16 
miejsce w Polsce. „Złota 

Szkoła” wyróżnia się przede 
wszystkim wysokim wskaźni-
kiem zdawalności egzaminów 
zawodowych (teoretycznych 
i praktycznych), a także wyso-
kim wskaźnikiem laureatów 
olimpiad i konkursów 
na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim.  

W Ekonomiku zajęcia pro-
wadzą specjaliści z bardzo wą-
skich dziedzin, takich jak: ra-
chunkowość, marketing, pro-
jektowanie graficzne, poligra-
fia, fotografia, logistyka, spedy-
cja, reklama i multimedia. 
Wielu nauczycieli szkoły to 
także pasjonaci, którzy dzielą 
się swoimi zainteresowaniami 
prowadząc dodatkowe zajęcia 
(najczęściej metodą projek-
tową). Np. świetna germanistka 
doskonale odnajduje się w fo-
tografii i dzięki temu zaaran-
żowała wraz z uczniami wiele 
profesjonalnych wystaw. Nau-
czyciel przedmiotów ekono-
micznych pasjonuje się woka-
listyką i dzięki temu powstał 
w szkole chór, który od 5 lat 
odnosi największe sukcesy 
w konkursach ogólnopolskich 
i wojewódzkich. Nauczycielka 
przedmiotów zawodowych 
prowadzi jedną z najbardziej 
prężnie działających grup 
wolontariackich w Opolu.  

Najważniejsze obszary 
kształcenia zawodowego, które 
oferuje Ekonomik związane są 
z szeroko pojętą branżą usłu-
gową. Wieloletnią tradycję ma 
kształcenie w obszarach eko-
nomicznych, gdzie duży na-
cisk kładziony jest na rachun-
kowość i współpracę z opol-
skim oddziałem Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce Od-
dział Okręgowy w Opolu. 
Trendy pokazują, że dobrze 
przygotowany specjalista ds. 
rachunkowości będzie bardzo 
poszukiwanym zawodem.  

Od ponad 10 lat w Ekonomiku 
tworzone są klasy, które zakła-
dają miniprzedsiębiorstwa, 
które zajmują się świadcze-
niem drobnych usług. Dzięki 
temu młodzi ekonomiści mają 
do czynienia z realnymi doku-
mentami (faktury, pity), 
a także prowadzą pełną ewi-
dencję wydatków firmy.  
Najchętniej wybieranym 
przez młodzież zawodem jest 
branża związana z logistyką. 
 Kwalifikacje zawodowe, które 
w trakcie kształcenia uzyskuje 
technik logistyk wpisują się  

w zapotrzebowanie wynika-
jące z intensywnego rozwoju 
w obszarze zarządzania łańcu-
chem dostaw. Każdego roku, 
kilku logistyków otrzymuje 
tytuły laureatów i finalistów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Lo-
gistycznej.   

Obszary związane z mar-
ketingiem i reklamą (technik 
reklamy) to także cieszące się 
dużym powodzeniem kie-
runki. Młodzież uczy się pro-
jektowania grafi cz nego, no-
woczesnej komunikacji mar-
ketingowej oraz psychologii 
reklamy pod okiem specjali-
stów w tej dziedzinie. Każ-
dego roku klasa reklamowa 
organizuje kampanię rekla-
mowa dla szkoły, a także przy-
gotowuje koncepcje rekla-
mowe dla firm i instytucji.   
Na zajęciach praktycznych 
młodzież wykonuje projekty 
prototypów aplikacji mobil-
nych, projektuje postery, wi-
zytówki oraz system identyfi-
kacji wizualnej dla firmy. Mło-
dzież pracuje w salach wypo-
sażonych w nowoczesne 
oprogramowanie do projekto-
wania i obróbki graficznej 
(Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Adobe InDesign).  

Technik fotografii i multi -
mediów jest obecnie bardzo 

pojemnym zawodem, ponie-
waż obok szerokiego spek-
trum przedmiotów fotogra-
ficznych, młodzież doskonali 
się w przygotowywaniu pro-
jektów multimedialnych, ani-
macji fotograficzno-filmowej, 
projektowaniu graficznym. 
Każdy uczeń w Ekonomiku 
przechodzi pełny kurs oprogra-
mowania Adobe Photoshop, 
Corel Draw oraz Adobe Flash. 
Dodatkowo młodzież ma moż-
liwość aranżowania przestrzeni 
w szkole, organizowania włas-
nych wystaw fotograficznych.  

Sektor nowoczesnych 
technologii cechuje się dużym 
zapotrzebowaniem na wykwa-
lifikowanych pracowników 
zwłaszcza z branży graficznej 
i IT. Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej jest odpowiedzią 
rynku na specjalistów od two-
rzenia oprogramowania (dzięki 
rozszerzonej informatyce), ale 
także projektowania graficz-
nego i przygotowania materia-
łów cyfrowych do druku.  
W Ekonomiku odnajdą się 
osoby, które pragną zdobyć 
dobry zawód, są nastawione 
na rozwój i mobilność. Każdy 
ma szansę osiągnąć tutaj swój 
własny, mały lub wielki suk-
ces, bo szkoła pomaga w roz-
wijaniu pasji. 

Ekonomik – szkoła z pasją 

Każdego roku klasa reklamowa w Ekonomiku organizuje 
kampanię promocyjną dla szkoły. To jeden z efektów. 
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