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Publiczne Liceum Ogólno-
kształcące nr VI w Opolu w bie-
żącym roku obchodzi 25-lecie 
swojego istnienia. Szkoła cie-
szy się sukcesami osiąganymi 
przez uczniów między innymi 
w sporcie.  

Od kilku lat prym wiedzie lek-
koatletyka, dlatego  od 2011 
roku otwierane są w Szóstce 
klasy sportowe o profilu lek-
koatletycznym z elementami 
fizjoterapii, które cieszą się 
sporą popularnością.  

Uczniowie Szóstki odno-
szą sukcesy na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim, 
zajmują wysokie miejsca 
w Plebiscycie na Najlepszych 
Sportowców Województwa 
Opolskiego. Ostatnio dwa 
razy, rok po roku, plebiscyt 
wygrywała Aleksandra Lach, 
która jest lekkoatletką i rekor-
dzistką województwa opol-
skiego w skoku o tyczce.  

Do Szóstki uczęszcza 
również Marek Mucha. To 
uczeń klasy sportowej, który 
jest obecnie mistrzem Polski 
i mistrzem Europy w rzucie 
oszczepem oraz nadzieją 
na olimpiadę w Tokio w 2020 
roku. Marek został także Ta-

lentem Roku NTO 2018, a Naj-
lepszym Trenerem NTO 2018 
został nauczyciel PLO nr VI  
oraz jego trener Krzysztof 
Ziemba.  

Plebiscyty, plebiscyty... 
Każdego roku liceum organi-
zuje Plebiscyt na Najlepszego 
Sportowca Szkoły, w którym 
uczniowie otrzymują wiele 
atrakcyjnych nagród.  

Wczoraj odbył się już XVII 
Plebiscyt, w którym zostali  
nagrodzeni najlepsi spor-
towcy - uczniowie PLO nr VI.  

Szóstkowicze, aby rozwi-
jać swoje sportowe pasje, mają 
możliwość wyjazdów 
na obozy letnie lekkoatle-
tyczne oraz zimowe narciar-
skie. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego organizują 
wiele imprez sportowych, 
których celem jest promowa-
nie klas lekkoatletycznych 
w Publicznym Liceum Ogól-
nokształcącym nr VI.  

10 maja bieżącego roku 
odbyły się Biegi Sztafetowe 
z Szóstką dla uczniów ósmych 
klas szkół podstawowych 

i trzecich gimnazjalnych. Pod-
czas zawodów uczniowie klas 
sportowych z PLO nr VI prze-
prowadzili wspólną roz-
grzewkę z przybyłymi z opol-
skich szkół zawodnikami, po-
magali w organizacji imprezy 
oraz zaprezentowali w mini-
pokazie swoje umiejętności 
lekkoatletyczne.  

Najlepszą drużyną 
w sztafecie 6x100 m i 6x200 
m zostali uczniowie ze szkoły 
PSP nr 14 , drugie miejsce 
przypadło PSP nr 20, 
a na trzecim uplasowali się 
uczniowie z PSP nr 15. Im-
preza sportowa udała się 
dzięki pomocy koordynatora 
LDK Janusza Trzepizura, Ra-
dzie Rodziców PLO nr VI,jed-
nej z opolskich lodziarni  
oraz... dobrej pogodzie. 

Wszystkich chętnych 
do podjęcia nauki w PLO nr VI 
w klasie sportowej z elemen-
tami fizjoterapii gospodarze 
zapraszają 23 maja 2019 roku 
na godzinę 16.00 na stadion 
lekkoatletyczny im. Opol-
skich Olimpijczyków 
w Opolu. Informacje o teście 
sprawnościowym dostępne 
są na stronie internetowej 
szkoły: www.plo6-opole.pl.

Szóstka szczyci się wyjątkowymi 
sukcesami sportowymi uczniów

Uczniowie Szóstki regularnie odnoszą sukcesy sportowe 
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 
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Uczniowie mogli rozwijać 
swoje umiejętności zawodowe 
i  językowe w ramach projektu 
„Podróż po doświadczenie - 
praktyki zawodowe szansa 
na rozwój zawodowy 3”, który 
realizowany był ze środków 
programu ERASMUS +.  

Dzięki udziałowi w tym pro-
jekcie, młodzi poprawili zna-
jomość języka, poznali inną 
kulturą, kuchnię, zawarli zna-
jomości, poznawali Włochy 
i Portugalię.  

Jedna z uczestniczek wy-
jazdu, Sarah Smyrek, tak 
wspomina praktyki: „Wraz 
z moimi rówieśnikami mo-
głam skorzystać z praktycznej 
nauki zawodu poza granicami 
Polski. Miesiąc spędziliśmy 
we Włoszech, a dokładniej 
w Parmie - ojczyźnie parme-
zanu i szynki parmeńskiej. 
Jako uczennica kierunku 
technik budownictwa przez 
miesiąc mogłam poszerzać 
swoją wiedzę i umiejętności 
w tym zakresie. Taką możli-
wość mieli również uczniowie 
kształcący się w kierunkach 
technik informatyk i technik 
architektury krajobrazu. Poza 
pracą braliśmy udział w kur-

sach języka włoskiego prowa-
dzonych przez organizację 
YouNet. W czasie wolnym 
zwiedziliśmy piękną Wenecję, 
Bolonię i oczywiście Parmę. 
Podczas praktyk zdobyliśmy 
nie tylko doświadczenie za-
wodowe - mieliśmy również 
okazję poznać kulturę włoską, 
język oraz tradycje.  

Inna beneficjentka pro-
gramu ERASMUS +, Aleksan-
dra Szperlik,  podkreśla, że 
miesięczne praktyki w Portu-
galii to nie tylko okazja 
do zwiedzania pięknych za-

kątków Półwyspu Iberyj-
skiego. To także szansa 
na zdobycie cennego do-
świadczenia zawodowego 
i nowych umiejętności. Ola 
pobyt w Evorze, w Portugalii, 
ocenia jako bardzo udany: 
„Kształcimy się na kierunku 
technik budownictwa i energii 
odnawialnej. Każdy z nas 
mógł poznać jak wygląda 
prawdziwa praca na budowie, 
w sklepie budowlanym 
i w hurtowni. Mieliśmy okazję 
do szlifowania naszych umie-
jętności językowych.  Na co 

dzień posługiwaliśmy się języ-
kiem angielskim oraz portu-
galskim. Nie zabrakło nam 
czasu na poznanie specjałów 
kuchni portugalskiej takich 
jak „pasta de nata”. Pojechali-
śmy do pięknej Lizbony, gdzie 
mieliśmy okazję zobaczyć 
słynne tramwaje, ocean oraz 
dzielnicę Belem. Praktyki to 
był świetnie spędzony czas. 
Wszyscy usamodzielniliśmy 
się, przeżyliśmy wspaniałe 
chwile. Udział w programie 
Erasmus+ to była nasza naj-
lepsza przygoda.”  

Warto podkreślić, że 
praktyki zagraniczne to oferta, 
z jaką uczniowie Gzowskiego 
spotykają się każdego roku 
i chętnie z tego rodzaju do-
kształcenia korzystają. Takie 
doświadczenie nie tylko po-
maga rozwijać kompetencje 
zawodowe, ale także umiejęt-
ność radzenia sobie w nowej 
sytuacji, organizacji i współ-
pracy, nie wspominając 
o praktycznym zastosowaniu 
języka obcego, co chyba naj-
bardziej motywuje do tego, 
aby się go uczyć.  

W programie Erasmus 
biorą udział 4 mln osób z 34 
krajów Europy. 

W Portugalii i we Włoszech uczniowie  
Gzowskiego szlifowali umiejętności 

W wolnym czasie uczniowie zwiedzali piękne miasta, 
poznawali kulturę, język i tradycje regionów, w których gościli.
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Uczniowie ZSZ nr 4 im. Broni-
sława Koraszewskiego 
na staże zawodowe wyjeż-
dżają do Zakopanego, Świno-
ujścia, Wrocławia i Brzegu.  

Miesięczne staże zawodowe 
w prestiżowych hotelach 
Nosalowy Dwór w Zakopanem 
czy Platan Hotel w Świnoujściu,  
w Przedsiębiorstwie Wyrobów 
Cukierniczych „Odra” 
w Brzegu, w porcie lotniczym 
we Wrocławiu czy też w firmie 
Weegree w Opolu proponuje 
swoim uczniom ZSZ nr 4. 
Wszystko dzięki udziałowi 
w projekcie dotyczącym szkol-
nictwa zawodowego.   
- Praktyczna nauka zawodu, 
zdobywanie kwalifikacji 
i umiejętności jest coraz bar-
dziej istotne na rynku pracy. 
Staże dla uczniów wychodzą 
naprzeciw tym oczekiwa-
niom. Sprawdzają one kwalifi-
kacje zawodowe uczniów 
w prawdziwych warunkach 
pracy – mówi Bożena Czapska-
Czoch, dyrektor ZSZ nr 4.  - 
Z opinii pracodawców wynika, 
że nasi uczniowie świetnie ra-
dzą sobie w tych warunkach. 
A to potwierdza, że nasza 
szkoła bardzo dobrze przygo-
towuje uczniów do przyszłej 
pracy zawodowej.  

Pierwsza grupa uczniów 
już wróciła do szkoły. Wśród 
nich jest Dominika Sokólska, 
która cztery tygodnie spędziła 
w hotelu Nosalowy Dwór 
w Zakopanem. 

 - Zdobyłam tam wiele 
umiejętności, które na pewno 
przydadzą mi się w przyszłej 
pracy hotelarza. Nasi opieku-
nowie i pracodawcy mieli wo-
bec nas bardzo wysokie ocze-
kiwania, ale jednocześnie 
dbali o to, abyśmy jak najwię-
cej się nauczyli.  Przekazali 
nam wiele praktycznych roz-
wiązań różnych problemów, 
na jakie w zawodzie hotelarza 
możemy się natknąć  – mówi 
Dominika. Po trzydniowym 
kursie BHP uczniowie zostali 
skierowani na stanowiska 

pracy. Najpierw uczyli się za-
wodu, a później sami praco-
wali siedem godzin dziennie 
na dwie zmiany.  

- Hotel Nosalowy Dwór 
jest dużym resortem, ma dwie 
restauracje, w których praco-
waliśmy. Poznaliśmy też taj-
niki pracy na zapleczu restau-
racji, w rezydencji hotelowej, 
a także w tzw. „lobby barze”. 
Gości było dużo, w najbardziej 
obłożonych dniach nawet 
czterystu w każdej restauracji. 
Trzeba się było nieźle uwijać 
z pracą – opowiada Gabriela 
Dębska, uczennica trzeciej 
klasy hotelarskiej.  

Z certyfikatem w ręku  
Wszystkie te doświadczenia 
są udokumentowane 
i w przyszłości wzbogacą za-
wodowy życiorys uczniów 
oraz pomogą im lepiej odna-
leźć się na rynku pracy.   

Staże dają możliwość 
uzyskania dodatkowych kom-
petencji zawodowych, ale są 
też dobrym sposobem na spę-
dzenie czasu w atrakcyjnym 
miejscu. Zawiązują się przy-
jaźnie, w czasie wolnym 
można korzystać z uroków 
okolicy.  

Korzyści wynikających 
z odbycia stażu jest wiele. 

 – Warto podkreślić, że 
uczniowie przystępujący 
do projektu sami mogą wska-
zać swoje wymarzone miej-
sce, w którym chcieliby odbyć 
staż. Otrzymują stypendium 
stażowe, a po zakończeniu 
stażu certyfikat, który 
w przyszłości może ułatwić 
rozpoczęcie kariery zawodo-
wej – mówi Violetta Polak, wi-
cedyrektor szkoły, odpowie-
dzialna między innymi 
za kształcenie zawodowe.  

W bieżącym roku szkol-
nym staże odbędą uczniowie 
Zespolu Szkół Zawodowych 
nr 4 kształcących się w zawo-
dach: technik hotelarstwa, 
technik obsługi turystycznej, 
technik handlowiec oraz tech-
nik technologii żywienia. 

Praktykę zdobywają  
w najlepszych hotelach  
i  przedsiębiorstwach

Staże wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku. Sprawdzają 
kwalifikacje zawodowe uczniów w realnych warunkach pracy. 
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