
Rok szkolny 2018/2019.



Przewodniczący Samorządu  Uczniowskiego  Antoni Białek  

z zastępcą Kamilem Ławrynowiczem  - wrzesień 2018 r.



Warsztaty językowe z naszymi 

gośćmi z USA  -24.09.2018 r.



Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - wrzesień 2018 r.



Miasto w remoncie - Lwówek  Śl.  we  wrześniu  2018 r.



Miasto w remoncie - Lwówek  Śl.  we  wrześniu  2018 r.



Miasto w remoncie - Lwówek  Śl.  we  wrześniu  2018 r.



Gala Laureatów 2018 - Laura Schombierski i Damian Gliwa 

z opiekunem Anną Jugk za konkursy języka niemieckiego .



Gala Laureatów 2018 - Klaudia Wiśniewska i Sandra Ostrowska 

z opiekunem Donatą Hess – Chmurą - za III miejsce w strefie 

w siatkówce plażowej dziewcząt.  



Dzień Chłopaka 2018 r.



Dzień Chłopaka 2018 r.



Rajd integracyjny klas  pierwszych  - 01.10.2018 r.



Rajd integracyjny klas  pierwszych  - 01.10.2018 r.



Rajd integracyjny 01.10.2018 r.



Obchody X Dolnośląskiego Festiwalu  „Dary lasu”

uświetnił występem wokalnym Antek Białek z kl. II b, 

który specjalnie na tę okazję napisał tekst utworu i dobrał muzykę.



Nasi uczniowie, w ramach X Dolnośląskiego Festiwalu "Dary lasu", 

wzięli także udział w konkursie plastycznym. 

Tematem przewodnim w tym roku były leśne zwierzęta.



Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.



Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.



Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.



Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.



Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.



Dzień Kolorowej Skarpetki



W dniu 29.10.2018 r. pani dr Iwona Demczyszak , starszy specjalista                            

z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu,     w ramach 

programu „Lekcje z historii  najnowszej”, prowadziła zajęcia na temat  „PRL               

– państwo totalitarne?”W warsztatach wzięli udział uczniowie klas drugich LO.



Warsztaty z IPN – 29.10.2018 r.



Warsztaty z IPN – 29.10.2018 r.



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.

KLASA IA



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.

KLASA IB



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.

KLASA IIA



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.

KLASA IIB/C



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.

KLASA IIIA



Rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  - listopad 2018 r.

KLASA IIIB/C



W ramach działań Europejskiego Uniwersytetu Latającego odbyły się 

warsztaty na temat przyszłości Unii Europejskiej - 14.11.2018 r.



W ramach działań Europejskiego Uniwersytetu Latającego odbyły się 

warsztaty na temat przyszłości Unii Europejskiej - 14.11.2018 r.



W ramach działań Europejskiego Uniwersytetu Latającego odbyły się 

warsztaty na temat przyszłości Unii Europejskiej - 14.11.2018 r.



PODARUJ KOMUŚ SZANSĘ NA ŻYCIE. TO PROSTE!

W poniedziałek 19 listopada w godzinach od 9.00 do 12.30 

w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. 

w ramach projektu #Komórkomania odbyła się akcja rejestracji 

potencjalnych dawców szpiku.

https://www.facebook.com/hashtag/kom%C3%B3rkomania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCCDbe4V0QQ5ueTTTv7fR9fIcoQs4hIRVboG7VxhFevI27ZVlV2BnHWGlExULa_nLoBhnkTz4L8L1_hEflTN9NXQWlEpOSb2XKhxbBgFUatUFJief5z35xyFS1ijSrmbtX72I6Cmprfbeer6k91DTGPqS-1jz3ASrm6vZQyI1CEEx0SZ6XP-4ksmmqUuloTeWnyy9ZHogyFS2VvipvSsXge7VS6svDtxR5j0GHYhjcDAj1OCVnARWO-R2dAmiRoGo5jNPSlc4ptlRQTaXuP3HgdFFPvebkS0XksX3G0EVKAAJbWxN7NTFtf9rRFebAJD0z6lktDjzNsYcRoxLs36oZPQ&__tn__=%2ANK-R


PODARUJ KOMUŚ SZANSĘ NA ŻYCIE. TO PROSTE!

W poniedziałek 19 listopada w godzinach od 9.00 do 12.30 

w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. 

w ramach projektu #Komórkomania odbyła się akcja rejestracji 

potencjalnych dawców szpiku.

https://www.facebook.com/hashtag/kom%C3%B3rkomania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBCCDbe4V0QQ5ueTTTv7fR9fIcoQs4hIRVboG7VxhFevI27ZVlV2BnHWGlExULa_nLoBhnkTz4L8L1_hEflTN9NXQWlEpOSb2XKhxbBgFUatUFJief5z35xyFS1ijSrmbtX72I6Cmprfbeer6k91DTGPqS-1jz3ASrm6vZQyI1CEEx0SZ6XP-4ksmmqUuloTeWnyy9ZHogyFS2VvipvSsXge7VS6svDtxR5j0GHYhjcDAj1OCVnARWO-R2dAmiRoGo5jNPSlc4ptlRQTaXuP3HgdFFPvebkS0XksX3G0EVKAAJbWxN7NTFtf9rRFebAJD0z6lktDjzNsYcRoxLs36oZPQ&__tn__=*NK-R


PODARUJ KOMUŚ SZANSĘ NA ŻYCIE. TO PROSTE!

W poniedziałek 19 listopada w godzinach od 9.00 do 12.30 

w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. 

w ramach projektu #Komórkomania odbyła się akcja rejestracji 

potencjalnych dawców szpiku.

https://www.facebook.com/hashtag/kom%C3%B3rkomania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBCCDbe4V0QQ5ueTTTv7fR9fIcoQs4hIRVboG7VxhFevI27ZVlV2BnHWGlExULa_nLoBhnkTz4L8L1_hEflTN9NXQWlEpOSb2XKhxbBgFUatUFJief5z35xyFS1ijSrmbtX72I6Cmprfbeer6k91DTGPqS-1jz3ASrm6vZQyI1CEEx0SZ6XP-4ksmmqUuloTeWnyy9ZHogyFS2VvipvSsXge7VS6svDtxR5j0GHYhjcDAj1OCVnARWO-R2dAmiRoGo5jNPSlc4ptlRQTaXuP3HgdFFPvebkS0XksX3G0EVKAAJbWxN7NTFtf9rRFebAJD0z6lktDjzNsYcRoxLs36oZPQ&__tn__=*NK-R


WSPIERAMY OGÓLNOŚWIATOWĄ KAMPANIĘ „BIAŁA WSTĄŻKA”!!!

Od 25 listopada do 10 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych w Lwówku Śląskim wspierali kampanię „Białej Wstążki”, 

której celem jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet 

oraz pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni 

stosowaniu wobec nich przemocy.



Wycieczka do Drezna  2018 r.



Wycieczka do Drezna  2018 r.



Wycieczka do Drezna  2018 r.



Wycieczka do Drezna  2018 r.



Wycieczka do Drezna  2018 r.



Wycieczka do Drezna  2018 r.



Zawody mikołajkowe 



Zawody mikołajkowe 



Dzień Języków Obcych



Dzień Języków Obcych



A



5 grudnia 2018 r. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju, 

odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów 

dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu województwa dolnośląskiego.

ZSOiZ w Lwówku Śląskim :

Michał Kucharek oraz Iga Kurkowiak

http://lwowecki.info/pl/7476/61/c/najlepsi-otrzymali-stypendia-prezesa-rady-ministrow.html



13.12.1981r. – pamiętamy .



Klasa IIA  - poznajemy zabytki  Lwówka Śl. – grudzień 2018 r.



Wigilia klasy IIIB/C – grudzień 2018 r.



Wigilia klasy IIIB/C – grudzień 2018 r.



Wigilia klasy IIIB/C – grudzień 2018 r.



Wigilia klasy IIIB/C – grudzień 2018 r.



Jasełka szkolne 2018 r.



12 stycznia 2019 r. we Wrocławiu odbyły się eliminacje pisemne II etapu 

OLIMPIADY HISTORYCZNEJ . 

19 stycznia 2019 r. miały miejsce eliminacje ustne II etapu olimpiady.

Naszą szkołę godnie reprezentował uczeń klasy III A Damian Gliwa.

Serdecznie gratulujemy Damianowi udziału w finale wojewódzkim 

OLIMPIADY HISTORYCZNEJ .



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.

Zajęcia poprowadził Robb Maciąg, który podróżuje i pisze od 1997 roku. 

Odwiedził ponad 20 krajów i znalazł tam setki przyjaciół i dobrych znajomych. 

Przygoda z pisaniem książek zaczęła się od samotnej wyprawy po Chinach                         

i półwyspie indochińskim na zwykłym, chińskim rowerze. To właśnie za tę podróż 

Robb otrzymał swojego pierwszego Travelera. Do tej pory ukazało się siedem 

książkek autorstwa Roberta „Robba” Maciąga: Rowerem przez Chiny, Wietnam                

i Kambodżę; Rowerem w stronę Indii, Podręcznik Przygody Rowerowej, Tysiąc 

Szklanek Herbaty, Dobków: Wyspa oraz Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch 

Kółkach oraz TukTukCinema. Właśnie za Szklanki , Robb otrzymał drugiego 

Travelera , Nagrodę im. Stanisława Szwarc-Bronikowskiego w Konkursie Książka 

Podróżnicza Roku MEDIATRAVEL 2012 oraz wyróżnienie w konkursie 

Magellana.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



WARSZTATY CHIŃSKIE – styczeń 2019 r.



Halowe mistrzostwa powiatu SZS w piłce nożnej dziewcząt  21.01.2019 r.



24 stycznia  2019 r. w Rakowicach nasze dziewczyny 

wywalczyły Mistrzostwo Powiatu w koszykówce 

i awans do zawodów strefowych w Jeleniej Górze.



Będzie film … - styczeń 2019 r.



Poloneza czas zacząć  -styczeń 2019 r.



Poloneza czas zacząć  -styczeń 2019 r.



Poloneza czas zacząć  -styczeń 2019 r.



Film promocyjny 2019 r.



Wystawa fotografii  „Lwówek inaczej”  2019 r.



Materiały promocyjne 2019 r.



Materiały promocyjne 2019 r.



Materiały promocyjne 2019 r.



Materiały promocyjne 2019 r.



Materiały promocyjne 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Studniówka 2019 r.



Nasze koszykarki zajęły trzecie miejsce 

w 1/4 finału wojewódzkiego  – 19.02.2019 r.



Walentynki  2019 r.



Walentynki  2019 r.



Walentynki  2019 r.



# KOMÓRKOMANIA 2019 r.



Nasze dziewczyny ponownie  odniosły  sukces – luty 2019 r.



Warsztaty filmowe prowadzone przez pana Emila Mazura 

i pana Szymona Wasylów  - luty 2019 r. 



Warsztaty filmowe prowadzone przez pana Emila Mazura 

i pana Szymona Wasylów  - luty 2019 r.



2019 r.

4 stycznia 2019 roku przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego 

oraz Forum Związków Zawodowych, omawiając napiętą sytuację w 

edukacji związaną z niskimi zarobkami nauczycieli i pracowników 

oświaty, podjęli decyzję o współdziałaniu na rzecz wzrostu wynagrodzeń 

w oświacie.

Wspólnym dla FZZ i ZNP postulatem jest wzrost wynagrodzeń 

zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty na poziomie 1000 zł od 

stycznia 2019 roku.

W najbliższych dniach przedstawiciele FZZ i ZNP podczas negocjacji 

płacowych przedstawią minister edukacji postulaty. Brak woli ze strony 

rządu do zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty 

zradykalizuje działania FZZ i ZNP zmierzające do wejścia w spór 

zbiorowy oraz rozpoczęcia strajku szkolnego.

http://fzz.org.pl/aktualnosci/oswiadczenie-znp-i-fzz/



2019 r.



2019 r.

4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i 

wyznaczenia daty strajku.

Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z 

nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia 

wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących 

nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za 

strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).

Oto treść pytania w referendum strajkowym: „Czy wobec niespełnienia żądania (…..) dotyczącego podwyższenia 

wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących 

nauczycielami zatrudnionych w … o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole …

strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?”

To oznacza, że strajk rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

– To będzie strajk do odwołania – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji 

prasowej. – Decyzję o terminie zakończenia strajku podejmie Prezydium ZG ZNP.
Jak wynika z danych oddziałów ZNP, na chwilę obecną 78 proc. szkół i placówek oświatowych weszło w spór 

zbiorowy. Największa mobilizacja jest w województwach: łódzkim (88 proc. placówek), lubelskim i śląskim (po 87 proc.).

Dzisiaj rozpoczynamy kampanię informacyjną skierowaną do rodziców, do szkół trafią plakatyinformujące o 

przyczynach protestu z prośbą o zrozumienie.

Drodzy Rodzice!

Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy 

jednak o wyrozumiałość.

Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. A dobrej szkoły nie stworzymy bez dobrych i godnie opłacanych nauczycieli.

Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Ten protest wynika z troski o uczniów.

– To, czy strajk odbędzie się w okresie ważnym dla wszystkich, czyli w czasie egzaminów 

zewnętrznych rozpoczynających się 10 kwietnia, zależy dziś od decyzji rządu –

powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

https://znp.edu.pl/strajk-od-8-kwietnia/



Pozdrowienia z Targów Edukacyjnych w SP nr 1.



Próby przed festiwalem – marzec 2019 r.



Dzień Kobiet 2019 r.



Dzień Kobiet 2019 r.



Nasi chłopcy awansowali do finału Strefy Jeleniogórskiej
- marzec 2019 r.



„Wygraliśmy strefę jeleniogórską i jedziemy na wojewódzkie rozgrywki” 

– 18.03.2019 r.



W DNIU 21.03.2019 UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BRALI 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 

MATEMATYCZNYM KANGUR 2019



Jak co roku pierwszy dzień wiosny to dla maturzystów diecezji 

legnickiej szczególny dzień pielgrzymowania. Również i z naszej 

szkoły wraz z młodzieżą z klas maturalnych byliśmy w Częstochowie

w ramach diecezjalnej pielgrzymki maturzystów do Matki Bożej. 

Modliliśmy się za młodych ludzi zdających w tym roku egzaminu 

maturalne i podejmujących życiowe decyzje.

Młodzież najpierw wysłuchała 

konferencji nt. "Po co Kościół 

w życiu?" , następnie wzięliśmy 

udział w uroczystej Mszy św., której 

przewodniczył Ks. Bp Stefan Cichy. 

Ostatnim punktem programu była 

Droga krzyżowa na jasnogórskich 

wałach.

o. Andrzej Łaniecki



Pielgrzymka 2019 r.



Pielgrzymka 2019 r.



Festiwal Piosenki Polskiej 2019 r.



Festiwal Piosenki Polskiej 2019 r.



Festiwal Piosenki Polskiej 2019 r.



5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ
Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę 

polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze 

wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r.

Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w formie 

pisemnej. Natomiast materiały te – w postaci komunikatu prasowego oraz 

prezentacji – otrzymali dziennikarze na konferencji prasowej strony rządowej, 

która odbyła się tuż po rozmowach.

Dzisiejsza propozycja rządu oznacza:

– brak realnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku,

– znaczącą redukcję etatów nauczycielskich,

– pogorszenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich,

– zwiększenie obowiązków i czasu pracy nauczycieli.

Podkreślamy, że strona związkowa w trakcie negocjacji trwających od 25 marca 

przedstawiła aż trzy propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Nie spotkały się 

one z aprobatą strony rządowej. Także dzisiaj przedstawiciele rządu nie odnieśli się 

do propozycji FZZ i ZNP złożonej w środę wieczorem (3 kwietnia 2019 r.), 

polegającej na rozłożeniu 30% podwyżki na dwie tury (15% od 1 stycznia i 15% od 

1 września br.).

Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach 

legalnie toczącego się sporu zbiorowego.

Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.

Sławomir Broniarz, ZNP          Sławomir Wittkowicz, FZZ



Strajk szkolny  - kwiecień 2019 r.



Kwiecień 2019 r.



Strajk -12.04.2019 r.



2019 r.
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https://lwowecki.info/zakonczenie-roku-ostatnich-klas-szkol-srednich-wyniki-matur-z-lat-poprzednich/


Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Zakończenie  2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



Matura 2019 r.



MŁODZI GŁOSUJĄ 2019 r.



MŁODZI GŁOSUJĄ 2019 r.



We wtorek, 21 maja br. na stadionie

olimpijskim we Wrocławiu odbyły się

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lekkiej

Atletyce szkół ponadgimnazjalnych.

Nasz powiat reprezentował – ZSOiZ

we Lwówku Śląskim. Dziewczęta

w składzie; Weronika Kazimierczuk,

Joanna Pałasiuk, Dorota Rosochacka

i Weronika Jezioro. Dziewczęta zdobyły

srebro przegrywając jedynie

z reprezentacją Liceum Sportowego nr 2

we Wrocławiu



W wtorek 21 maja 2019 roku w hali legnickiego OSiR przy ul. Lotniczej odbyły się

Finały Dolnego Śląska w piłce ręcznej chłopców w ramach Dolnośląskiej

Licealiady Młodzieży Szkolnej. W zawodach uczestniczyły najlepsze drużyny –

Mistrzowie Stref ( jeleniogórskiej, legnickiej, wałbrzyskiej i wrocławskiej).

Drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

zajęła 4 miejsce.



Maj 2019 r.

Mamy awans do Finału Województwa w siatkówce plażowej dziewcząt.

Klaudia Wiśniewska i Sandra Ostrowska na boisku w Bolesławcu

wywalczyły awans do następnego etapu rozgrywek 12 czerwca

w Strzelinie.



Dzień Otwarty 2019 r.



Dzień Otwarty 2019 r.



Dzień Otwarty 2019 r.



Dzień Otwarty 2019 r.



Dzień Otwarty 2019 r.



Dzień Otwarty 2019 r.



13.06.2019 r.

Mamy 7miejsce na Dolnym Śląsku w siatkówce plażowej

dziewcząt . Klaudia Wiśniewska i Sandra Ostrowska

po wygranych mistrzostwach powiatu i meczach strefy

jeleniogórskiej dzisiaj w finale dolnośląskim zajęły 7miejsce.

W Strzelinie temperatura dochodziła do 36 stopni, było

bardzo ciężko rozegrać mecze. Mimo to dziewczyny dzielnie

walczyły . To już ostatnie w tym roku szkolnym zawody

sportowe.



Zakończenie roku szkolnego – czerwiec 2019 r.



Zakończenie roku szkolnego – czerwiec 2019 r.



Zakończenie roku szkolnego – czerwiec 2019 r.



Wręczenie świadectw maturalnych - 2019 r.



Wręczenie świadectw maturalnych - 2019 r.



Wręczenie świadectw maturalnych - 2019 r.



Wręczenie świadectw maturalnych - 2019 r.


