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                                                                                       I ZOSTAŃ Z NAMI!
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PROPONOWANE KLASY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I A - klasa psychologiczno-
pedagogiczna

I B - klasa policyjno - wojskowa

Przedmioty rozszerzone:
-język polski
-biologia lub historia

-język angielski
Przedmioty uzupełniające:           
-podstawy psychologii i pedagogiki
-komunikacja interpersonalna

Przedmioty rozszerzone:
- wiedza o społeczeństwie
- geografia lub biologia lub historia lub
matematyka
                                                                            -
język angielski

Przedmioty uzupełniające:
- strzelectwo sportowe
- podstawy samoobrony
- kształcenie ogólnopolicyjne
- kształcenie ogólnowojskowe

.. ..
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I C - klasa prozdrowotna I D - klasa turystyczno - regionalna

Przedmioty rozszerzone:

-geografia
-język angielski
-język obcy: włoski lub hiszpański lub
rosyjski lub niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
- zajęcia modułowe z zakresu historii sztuki,
turystyki i historii Krakowa

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia lub geografia
- język angielski
Przedmioty uzupełniające:
-podstawy dietetyki i kosmetologii
-rekreacja ruchowa w teorii i praktyce

. .. .
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Dzieje się, dzieje...

1. Dzień głośnego czytania

2. XVI Liceum wspiera WOŚP
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1. Festiwal radości

2. Akcje krwiodawstwa
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1. ''Chodź- posprzątaj swój świat''

2. ''Jak nie czytam, jak czytam''
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Rozmawiamy z panem Wojciechem Królem, jednym z policjantów, którzy prowadzą w naszej
szkole zajęcia z kształcenia ogólnopolicyjnego.

1. Od kiedy uczy Pan w naszym Liceum i jak
to się stało?
 Moja przygoda z Szesnastką zaczęła się po podpisaniu w
2013 roku porozumienia między Dyrekcją XVI LO a
Komendą Wojewódzką Policji. Ponieważ kolega, który
rozpoczął edukację młodzieży klas mundurowych
awansował do Komendy Wojewódzkiej Policji zastąpiłem
do ja, z uwagi na to, że jestem po studiach
pedagogicznych.

2. Czy pamięta Pan swoją pierwszą klasę?  
 Była to klasa C. Zawsze pamięta się swoją
pierwszą klasę gdyż jest to zupełnie nowe
doświadczenie życiowe i zawodowe. Bardzo
dobrze mi się z nimi pracowało. Klasa liczyła
25 osób, byli zaangażowani w zajęcia, często
sami je przygotowywali.

3. Jacy uczniowie byli kiedyś a jacy są teraz?
 W ciągu ostatnich 5 lat nic się nie zmieniło w
podejściu uczniów do nauki. Nie będę więc
narzekał na współczesną młodzież.

4. Czy lubi Pan pracę w naszym liceum, co ta
praca Panu daje?

  Nauczanie w tym liceum nie jest dla mnie przymusem,
gdybym tego nie lubił to nie robiłbym tego, nie wynika to z
poleceń przełożonego lub obowiązków służbowych, był to
mój własny wybór. Praca daje mi satysfakcję, gdyż moje
wieloletnie doświadczenie mogę przekazać młodszym
pokoleniom, wskazywać drogę życiową, budować postawy
patriotyczne, uczyć zasad bezpiecznych zachowania.
5. Jaki temat Pana uczniowie przyswajają
najlepiej?
  Nie będzie chyba zaskoczeniem, że tematami najchętniej
przyswajanymi przez młodzież, są te związane z bronią
palna i środkami przymusu bezpośredniego, a także
zajęcia praktyczne z taktyki, interwencji oraz musztry.
Oczywiście aby przyniosły one właściwy efekt muszą być
poprzedzone ,,nudnymi '' zajęciami teoretycznymi.
6. Co Pan lubi w swoich uczniach?               
  W moich uczniach lubię zdyscyplinowanie i
aktywny udział w zajęciach. Mam nadzieję, że
część z nich wybierze swoją przyszłość w
służbach mundurowych.

Rozmawiali Paulina Surowiec i Marcin Fajnkuchen z klasy
2B



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 4 02/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHusky Szesnastki

.
.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 4 02/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Husky Szesnastki

Opinie uczniów o XVI LO

"W szkole panuje przyjazna i rodzinna atmosfera, wszyscy się ze sobą
dogadują pomimo różnicy wieku. Samorząd jest zgrany i pomysłowy,
chętnie bierze pod uwagę zdanie uczniów." 
                                                                                                                           

                                                                              Sara Dziechciowska 1C

                 
                                                                                                                           

                                                                                                                           

"Uważam, że "Szesnastka" to wspaniałe miejsce. To tu mamy okazje
poznać samych siebie, swoje mocne i słabe strony oraz innych. Panuje
tu przyjazna atmosfera, liceum jest otwarte na nowych ludzi i czeka na
nich z otwartymi rękoma. Jest to miejsce gdzie możemy rozwijać swoje
pasje i zainteresowania oraz dobrze przygotować się do matury.
Nauczyciele są zawsze gotowi do pomocy, a uczniowie są otwarci i
przyjaźnie nastawieni. To miejsce jest wyjątkowe i z pewnością zostanie
w moim sercu jak najdłużej."
    

                                                                                          Kinga Janus 3A
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ROZMOWA Z DYREKTOR SZKOŁY, ABSOLWENTKĄ SZESNASTKI
MAŁGORZATĄ KOZAK- ZASADNI.

1.  Jak opisała by Pani siebie w czasach licealnych?
  Ja w liceum, to byłam nieśmiałą sierotką Marysią, siedziałam cichutko
w kącie i nie udzielałam się.        
 2. Jakie jest Pani najciekawsze wspomnienie z liceum?
  Najciekawsze wspomnienia? To czas spędzony z moją klasa, która
ciągle rozrabiała i była wspominana zawsze jako ta najgorsza klasa w
szkole.
3. Czy liceum przez te lata dużo się zmieniło?
  Bardzo, kiedyś była tylko tablica, kreda, książka bez ilustracji, a teraz
szkoła jest interaktywna, przystosowana do nowych, nowoczesnych
czasów.
4. Czy chciałaby Pani uczęszczać do teraźniejszego liceum, czy
wróciłaby Pani do dawnego?
  Trudne pytanie, teraz jest więcej swobody, więcej sprzętu, inne
zajęcia, ciężko jest to porównać. Współcześnie uczniowie mają o wiele
więcej możliwości, mogą wybierać przedmioty, inne są relacje między
uczniami a nauczycielami. Każdy czas ma swoja specyfikę.
5. Co motywowało Panią do nauki?
  Chęć osiągnięcia czegoś w życiu. Chciałam spełnić swoje marzenia,
spełniłam je.
6. Jakie było Pani największe osiągnięcie w liceum?
  Liceum wspominam jako ciężką pracę i niestety nie przypominam
sobie spektakularnych sukcesów. Ale te drobne są również ważne.

Rozmawiały: Karolina Stachoń 1C i Joanna Zając 1D
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Kim jest dla mnie uczeń?

Nauczycieli przepytywał Kacper Jezierski kl. 2B

·  Partnerem do zdobywania wiedzy, doświadczeniem, człowiekiem,
którego szanuję...
·  Ma złe i dobre cechy, jest przede wszystkim człowiekiem, jest taki
sam jak ja, jest niezbędny do wykonywania zawodu, który lubię...
·  Partnerem do współpracy, wyzwaniem, pozytywnym jak i negatywnym
zaskoczeniem...
·  Partnerem do pracy...
·  Chciałabym by był partnerem, jestem ciekawa co ma do zaoferowania,
bym mogła rozmawiać z uczniem jak z partnerem...
·  Stworzeniem Bożym, w którym trzeba widzieć serduszko, duszę i jego
cierpienia...
·  Uczeń jest człowiekiem, osobą, z którą pracuję na co dzień,
jednocześnie to, że jestem starsza i pracuję w szkole powoduje, że
uczeń jest dla mnie osobą, którą staram się kształtować, wychowywać i
zachęcać do nauki i korzystania z dóbr kultury, by był czytelnikiem...
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 Podobno nauczycielem jest się zawsze...

 Jak myślicie, co robią nasi nauczyciele w czasie wolnym? Jeden z redaktorów szkolnych
gazetki „Husky Szesnastki” przeprowadził z belframi krótki wywiad, pytał o zainteresowania
inne niż zawodowe. Każdy był proszony o podanie trzech dziedzin. Publikujemy odpowiedzi
nie podając nazwisk, jedynie nauczany przedmiot. Czy ktoś rozpozna nauczyciela po jego
zainteresowaniach?

Malarstwo
Muzyka
Filmy

matematyka 

Sport (Osasuna - Klub sportowy)
Teatr
Wyścigi

język polski

Czytanie
Seriale w internecie
Robienie na drutach

język angielski

Taniec klasyczny
Teatr
Historia sztuki

język niemiecki

Sport
Prawo
Turystyka

religia
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Hipoterapia

biologia

Literatura
Turystyka
Teatr

matematyka

Literatura
Turystyka
Piosenka aktorska

chemia, informatyka

Literatura
Pływanie
Nurkowanie

historia, wiedza o społeczeństwie

Filmy
Literatura 
Komiksy

historia, wiedza o społeczeństwie
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KONTAKT/JAK DOJECHAĆ?

Adres: os. Willowe 1; 31-901 Kraków
tel. / fax: 12 644 24 17
e-mail: liceum@liceum16.krakow.pl
Sekretariat czynny codziennie w godzinach
7.30-15.30

mgr Małgorzata Kozak-Zasadni
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19

mgr Agata Ciepichał
Zastępca Dyrektora

mgr Halina Żądło
Pedagog szkolny

Dojazd do XVI Liceum komunikacją miejską z
centrum Krakowa:

tramwaj linii 4: kierunek WZGÓRZA
KRZESŁAWICKIE, przystanek: Struga
tramwaj linii 10: kierunek PLESZÓW,
przystanek: os. Na Skarpie
tramwaj linii 22: kierunek WALCOWNIA,
przystanek: Struga
autobus linii 174: kierunek KOMBINAT,
przystanek: os. Na Skarpie

Inne linie dojazdowe:
tramwaj linii 16: przystanek: os. Na Skarpie.
autobus linii 123: przystanek: os. Na Skarpie. 
autobus linii 193: przystanek: os. Na Skarpie.

mailto:liceum@liceum16.krakow.pl
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