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Jak co roku zaprosiliśmy gimnazjalistów do 
odwiedzenia naszej szkoły podczas Dni Otwartych. 
Były pokazy kulinarne, teatralne, sportowe, 
ekonomiczne i hotelarskie. KaŜdy gimnazjalista miał 
okazję zobaczyć jak funkcjonuje nasza szkoła. 
Zapraszamy gimnazjalistów od września do nas juŜ 
jako uczniowie naszej szkoły.
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W piątek 28-04-2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 
IV. Zebraliśmy się w sali gimnastycznej po raz ostatni, aby uroczyście zakończyć 
wszystkie cztery lata spędzone w tych murach szkoły i móc jeszcze chwilę nacieszyć 
się widokiem tego miejsca. Klasy trzecie przygotowały uroczystą akademię oraz 
rozdanie Korfantek, które stały się naszą tradycją. 

Nadszedł czas rozstania, czas podsumowania tego, czego nauczyli się i tego, co 
przeŜyli. Nadszedł czas na opuszczenie szkolnych murów. Choć chwila ta zamyka 
pewien rozdział ich Ŝycia, nie moŜna mówić tu o końcu. Teraz moŜna powtórzyć słowa 
Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero 
koniec początku”.

Nie pozostaje nic innego jak zamknąć ten rozdział w Ŝyciu i pozytywnie patrzeć 
w przyszłość, która nie wiadomo co przyniesie! 

śegnamy klasy IV Ŝycząc im wielu pomyślności, sukcesów i szczęścia w Ŝyciu 
osobistym i zawodowym.
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19 i 20 maja 2017r. na Rynku w Katowicach odbył 
się I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych - 
Sięgnij po zawód. 

Nasza szkoła brała udział w tym festiwalu 
promując zawody w jakich uczą się uczniowie naszej 
szkoły technik ekonomista i technik hotelarstwa. 
Zapraszamy gimnazjalistów do naszej szkoły.
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Wycieczka do Tyskich Browarów Ksi ąŜęcych

W słoneczny poniedziałek 22 maja klasa 3te 
zwiedzała zakład produkcyjny Tyskich Browarów 
KsiąŜęcych. W trakcie wycieczki poznaliśmy nie tylko 
tajniki warzenia piwa, ale równieŜ zdobyliśmy szeroka 
wiedzę na temat funkcjonowania tak duŜego zakładu w 
kontekście technologicznym i ekonomicznym.
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9 czerwca 2017 r. poczet sztandarowy naszej szkoły pod 
opieką mgr. Michała Szwestki wziął udział w obchodach 95. 
rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i 
powrotu części Górnego Śląska do Polski. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą w Archikatedrze Chrystusa Króla, po 
czym przy dźwiękach orkiestry uczestnicy przeszli pod 
pomnik Wojciecha Korfantego, gdzie wygłoszone zostały 
przemówienia oraz wręczone odznaczenia.
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W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Szkoła Sportowych Talentów organizowanym przez Studium Prawa 
Europejskiego. Zorganizowaliśmy wiele imprez sportowych w których z duŜym 
zaangaŜowaniem brała udział młodzieŜ naszej szkoły
- Bieg Terenowy w Parku Kościuszki
- Dzień Sportowych Talentów
- Wystawa "Moje najpiękniejsze wakacje"
- Film - Fair Play w Sporcie
- Kurs Samoobrony
- Spotkanie z dietetykiem - jak dbać o sylwetkę i zdrowo się odŜywiać
- Dzień Sportu Szkolnego
- Plakat i hasło wiodące konkursu
- Konkurs Wiedzy o Sporcie

KaŜda impreza była oceniana i  byliśmy wybitni, otrzymując za kaŜdą 
imprezę 10 punktów na 10. Bez Was nie byłoby tego tytułu  Szkoła Sportowych 
Talentów. 
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Teatr Szkolny

MłodzieŜ naszej szkoły pod kierunkiem Pani Małgorzaty 
Hebdy wzięła udział w ogólnopolskim projekcie pt. " Teatr 
Szkolny- Edukacja Kulturalna Młodego Człowieka" 
zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego 
w Warszawie. W ramach konkursu zrealizowano 9 zadań, 
które zostały ocenione wysoko. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom projektu za zaangaŜowanie i kreatywność.


