
To właśnie my!
Uczniowie Zespołu Szkół MCKK

o sobie i o Szkole.



"Fajne chłopaki" , to pierwsze,
co przychodzi mi do głowy,
kiedy myślę o uczniach naszej
Szkoły. I tak - czasem mają
szalone pomysły, czasem
rozrabiają, ale wiem na pewno,
że idą w dobrą stronę, by stać
się dojrzałymi, dobrymi ludźmi,
cenionymi pracownikami,
przyjaciółmi.
Stawiam na nich!

SŁOWEM
WSTĘPU

Lucyna Kubis
Dyrektor Zespołu Szkół MCKK



JESTEŚMY

ale dla wszystkich ważne są
lojalność i  zaufanie.  Lubimy się
śmiać i  pomagać innym.

różni,

Kurs  udzielania I pomocy
przedmedycznej

Uczymy się różnych zawodów.
Łączy nas jedna Szkoła.



MÓWIMY 

agresji
przemocy
hejtowi  

zdecydowanie NIE

Choć każdy z nas ma własne
zdanie,  poglądy i  doświadczenia
szanujemy się na wzajem. 
 

Uczniowie szkoły



SPOTYKAMY 

załoga Drużyny Szpiku
coach Michał Zawadka
Andrzej "Kogut" Sowa
 

ciekawych ludzi

Spotkania sprawiają,  że na świat
patrzymy z zupełnie nowej 
perspektywy. Uwrażliwiamy się
na siebie i  innych ludzi .
 

Drużyna Szpiku



AUTORYTETY
są dla nas ważne

Zawsze mamy własne zdanie 
i  trudno jest nas przekonać,  ale
istnieją osoby,  których słuchamy
i wdrażamy w życie ich rady.
Czasem są to nasi  koledzy,
czasem nauczyciele.

klasa z wychowawcą



DLACZEGO

bo mamy darmowe kursy 
bo praktyki są w kopalni
bo to mała szkoła
bo nie jestem tu anonimowy
bo mój tato był górnikiem 
i  wiem, że to dobrze płatna
praca
bo dzięki klasom
patronackim KGHM
dostajemy stypendia
 
 
 

wybraliśmy ZS MCKK?

Zajęcia praktyczne



POMYSŁY 

Słodkie Czwartki
Aktywne przerwy
projekt Praca dla Młodych
wolontariat
 
 

wcielamy w życie

Jeśl i  chcemy, by coś się działo. .
musimy działać.  Nie zgadzamy
się na nudę. Korzystamy z
pomocy naszych wychowawców.
 

Słodki czwartek - zbieramy
pieniądze na samorząd



PO SZKOLE

oglądamy fi lmy
słuchamy muzyki
spotykamy się ze znajomymi
jak większość naszych
rówieśników jesteśmy
nierozłączni ze swoimi
telefonami
 
 
 
 

oddajemy się rozrywce

Lubimy też chodzić na si łownię
czy crossfit .  Niektórzy z nas
trenują taniec towarzyski ,
mamy też muzyków 
i  wokalistów. Odrabianie lekcji
nie jest naszym ulubionym
zajęciem, ale staramy się : )

Lubimy być w ruchu



SPORT 

gramy w nogę
biegamy
boksujemy
jesteśmy kibicami  

jest super!

Sport porządkuje nam życie
po szkole,  dyscyplinuje 
i  sprawia,  że wyglądamy super :D
 

Lekcja W-F



ZAPRASZAMY

elektryk
technik elektryk
górnik
technik górnik
kierowca
operator maszyn i  urządzeń
przeróbczych - Przeróbkarz 

zdobądź zawód 

Chociaż na początku trudno jest
się zdecydować na konkretny
zawód, to w trakcie nauki
utwierdzamy się w dobrym
wyborze.  

Widać nas w mieście :)



informacje o naszej Szkole

znajdziesz na

www.szkoly.mckk.pl/mlodziez

oraz

 

          ZSMCKKLubin

 

WSZYSTKIE

nasze drzwi są zawsze

otwarte!


