
PRZEWODN IK
PO  ZA JĘC I ACH

POZALEKCY JNYCH
Z  NAM I  ROZW IN I E SZ  SWOJE  PAS JE !

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  B I E L SKU -B IA ŁE J  IM .  GEN .  S TAN I S ŁAWA  SOSABOWSK I EGO  



Koło strzeleckie, obozy
sprawnościowe, wizyty w

jednostce wojskowej

A  TO  NIE  WSZYSTKO  CO  NA  C IEB IE  CZEKA !

Klasy wojskowe biorą udział

w  ,,Pilotażowym programie wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzących

piony Certyfikowanych Wojskowych Klas

Mundurowych''.Dla uczniów przygotowane

są wyjazdy na obozy

sprawnościowo-kondycyjne, treningi

strzeleckie z broni palnej, jak i

pneumatycznej (możliwość zdobycia

patentu strzeleckiego), wyjazdy na

paintball. Część zajęć odbywa się w

jednostce wojskowej oraz policyjnej.

Atrakcyjne są również zajęcia w sezonie

zimowym. Jeśli chłód na dworze Cię nie

odstrasza, jedź z nami na obóz zimowy

Co roku organizowane jest szkolenie

spadochronowe wraz z oddaniem

pierwszego skoku spadochronowego. Na

stronie www.sosabnews.pl możesz

przeczytać relacje pani dyrektor, która

również wzięła udział w szkoleniu!

Dla osób interesujących się survivalem

mamy szkolenie S.E.R.E., które pomoże im

rozwinąć umiejętności i nabyć przydatna

wiedzę.

Oferta pozalekcyjna dla uczniów 

KLAS MUNDUROWYCH



Lokówka, prostownica,

karbowania, lakier, a także
cienie do oczu, brązery, pudry 

W  NASZEJ  PRACOWNI  STWORZYSZ  STYL IZACJE  GLAMOUR ,

 JAK  I  SZALONE  UPIĘC IA

Zastanawsieiasz jak dobrać fryzurę do

kształtu twarzy? Jak dostosować rodzaj

pielęgnacji do gatunku włosów? Jak

wykonać poszczególne zabiegi fryzjerskie?

Co zrobić by cienie na oku wyglądały

idealnie przez całą imprezę? Nasi

nauczyciele przekażą Ci tajniki zawodu.

Specjalnie dla adeptów kierunku

prowadzone są zajęcia dodatkowe z

stylizacji i wizażu. Pragniesz śledzić trendy?

Zabierzemy Cię na konferencję branżowe.

 

Chcesz wyrazić kreatywnie wyrazić siebie? W

szkole organizowane są konkursy i zawody

tematyczne. Nie ma tu nudy, każde

wyzwanie jest inne!

 

Na chętnych czeka szkolenie z zakresu

pielęgnacji męskiego zarostu (barbering).

Oferta pozalekcyjna dla uczniów

TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO



Konsola, mikrofony, studio
nagraniowe

MAMY  WSZYSTKO  CZEGO  POTRZEBA  BY  STWORZYĆ  CHWYTL IWY

NUMER

 Jeśli kochasz muzykę i chciałbyś tworzyć

własną - to zajęcia właśnie dla Ciebie!

W szkole znajduje się wyposażone studio

nagrań, które jest sukcesywnie rozwijane. W

ramach zajęć nauczysz się jak obsługiwać 

programy do nagrywania i obrabiania

dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe,

telewizyjne i inne. 

Szkoła współpracuje z 3/4 Underground

Studio, dzięki czemu będziesz miał okazję

uczestniczyć w wieku ciekawych warsztatach

oraz odwiedzić profesjonalne studio

nagraniowe.

ZAJĘCIA Z REALIZACJI DŹWIĘKU

I PRODUKCJI MUZYKI

oferta dla uczniów liceum oraz

technikum realizacji nagrań



League of Legends, CS:GO,

Fortnite, TFT, R6, Overwatch,

Valorant

A  TAKŻE  TURNIEJE ,  DRUŻYNY ,  EMOCJE ,  WYJAZDY !

Lubisz grać w jeden z wyżej wymienionych

tytułów? Interesujesz się e-sportem?

Chciałbyś spróbować swoich sił podczas

turnieju? A może tym co chciałbyś robić

jest tworzenie wydarzeń, komentowanie

meczów, prowadzenie socjal media czy

trenowanie drużyny? Na tych zajęciach

znajdziesz coś dla siebie!

Chciałbyś znaleźć towarzyszy do wspólnych

treningów? Szkolne drużyny organizują

nabory! Dodatkowo będziesz uczestniczył 

Organizowane są wyjazdy imprezy typu IEM,

ESL Mistrzostwa Polski oraz kongresy

branżowe, w tym Ogólnopolski Kongres

Sportów Elektronicznych, na których

poznasz  właścicieli organizacji,

menadżerów, działaczy, marketingowców,

komentatorów, psychologów sportu a także

innych ekspertów z branży.

Masz pomysł na turniej? Pomożemy Ci go 

zrealizować!

ZAJĘCIA E-SPORTOWE

oferta dla uczniów technikum

informatycznego oraz liceum



Minecraft, Assassin's Creed,

Heroes od Might and Magic III,
GTA 5, The SIMS 3

NA  TYCH  ZAJĘC IACH  DOWDOWIESZ  S IĘ  JAK  POWSTAŁY

POPULARNE  GRY ,  A  TAKŻE  POSTAWISZ  P IERWSZE  KROKI  W

STWORZENIU  WŁASNEJ !

Na tych zajęciach rozwiniesz swoje

zainteresowania dotyczące m.in. z 

programowania, projektowania elementów

gry, grafiki 2D, 3D, pracy w zespole develop

erskim, technologii VR, testowania gier itp.

Czujesz się zielony w tej dziedzinie? Głowa

do góry! Zajęcia zostały zaprojektowane z

myślą właśnie o Tobie. Nauczyciel od

podstaw pokażę Ci jak konstrułuje się gry.

Czekają na Ciebie również wyjazdy na

konferencje, warsztaty, game jamy i inne

wydarzenia związane z branżą gier video.

Szkoła dysponuje sprzętem komputerowym

spełniającym wpełni wymagania

oprogramowania służącego do

tworzenia modeli 3D, generowania

oświetlenia, renderowania obrazów itd. 

 

ZAJĘCIA Z TWORZENIA GIER

KOMPUTEROWYCH

oferta dla uczniów technikum

informatycznego



Mikrokontrolery, czujniki,
układy scalone, przewody
elektryczne i akumulatory

DOWIESZ  S IĘ  JAK  STWORZYĆ  Z  NICH  ROBOTA

Na zajęciach nauczysz się m.in.:

programować mikrokomputery takie jak

Arduino, Raspberry Pi, Banana Pi, tworzyć

układy złożone z kontrolerów i czujników,

realizować funkcje logiczne za pomocą

bramek CMOS, obsługiwać multimetr,

oscyloskop i stację lutowniczą.

Dzięki tym umiejętnością będziesz mógł

stworzyć elektronikę, robota do

segregowania M&M'sów kolorami oraz

zdalnie sterowany pojazd!

Zawsze interesowała Cię technologia druku

3D? Na zajęciach będziesz mógł

wydrukować własny model!

 

W ramach specjalizacji organizowane są

również wyjazdy na konferencje, konkursy i

wydarzenia  związane z branżą elektroniki i

robotyki.

 

 

ZAJĘCIA Z ELEKTRONIKI I

ROBOTYKI

oferta dla uczniów liceum



Walentynki, mikołajki, a może
festyn?

MASZ  POMYSŁ ?  DYREKCJA  JEST  OTWARTA  NA  IN ICJATYWY !

Atmosfera w szkole jest bardzo ważna, my

to wiemy! Jeśli uważasz, że nie samymi

lekcjami żyje człowiek, to zgłoś się do

samorządu uczniowskiego. Szukamy osób

ze świeżymi pomysłami, jak i tych, którzy

lubią  pracować w zespole nad ich

urzeczywistnianiem. 

Wiemy co to współpraca, dlatego projekty

realizujemy wraz z uczniami innych

kierunków. Każdy z nas posiada unikalne

umiejętności i kompetencje, dzięki czemu

świetnie się uzupełniamy! Działania

samorządu dodatkowo wypierają

opiekunowie, a także dyrekcja, która

chętnie słucha propozycji. 

 

Nie brakuje nam fantazji, więc nasze

imprezy organizujemy z rozmachem.

Scarry day? Proszę bardzo: Ścianka do

robienia zdjęć w klimacie meksykańskim,

turniej e-sportowy, secret room z szalonymi

klaunami, otwarta dla wszystkich pracownia

fryzjerska oraz strzelnica, konkursy na

najlepiej przebrana klasę, karaoke oraz

planszówki! Walentynki? Foto budka, poczta

walentynkowa, konkursy dla przyjaciół i par.

Dodatkowo obie te imprezy były połączone z

akcją charytatywną Pola Nadziei!

Samorząd uczniowski wydaje również

gazetkę szkolną, znajdziesz ją pod adresem

www.sosabnews.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI,

bo szkoła to nie tylko budynek!



Od zbierania nakrętek po Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy i

oddawanie krwii

LUB ISZ  POMAGAĆ ?  POMAGAJMY  RAZEM !

Jesteśmy dumni z tego, że pomagamy. Co

roku angażujemy się w takie akcje jak Pola

Nadziei, zbiórki żywności, mikołajkową

zbiórkę zabawek dla dzieci ze szpitala

pediatrycznego, oddawanie krwii, zbiórki

nakrętek, Wielka Orkiestrę Świątecznej

Pomocy i inne.

W szkole działa również koło PCK oraz

Caritas!

Każdy z nas może znaleźć się kiedyś w

trudnej sytuacji. Wierzymy, że nasze

działania, nawet te małe, zmieniają świat na

lepsze.

AKCJE CHARYTATYWNE,

bo warto jest pomagać!



Turnieje, zawody, konkursy
ROZP IERA  NAS  DUMA  Z  SUKCESÓW  UCZNIÓW !

Lubisz uprawiać sport? Tak jak my, wiesz o

tym, że ruch to zdrowie? Dołącz do jednej

z drużyn. Aktualnie prężnie działa sekcja

siatkówki i piłki nożnej. Jeśli zbierze się

grupa chętnie uruchomimy inne sekcje

oraz zorganizujemy treningi sztuk walki.

Lekkoatletyka jest Twoja mocną stroną?

Chcesz prezentować naszą szkołę?

Zapraszamy Cię do udziału w zawodach.

Inni uczniowie i nauczyciele będą Cię

dopingować.

Uwielbiasz się uczyć? Świetnie! Czekają na

Ciebie konkursy przedmiotowe i

zawodowe, konkursy języka angielskiego

"Be a Professional Translator!", wiedzy o

BHP, na biznesplan, wiedzy o prawie

humanitarnym i wiele innych.

Marzyłeś odwiedzeniu innego kraju? Istnieje

możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne

w ramach projektów ERASMUS+ lub PO

WER.

 

Dla wszystkich uczniów organizowany jest

kurs Pierwszej Pomocy, a dla chcących

jeszcze bardziej poszerzać horyzonty szkoła

zapewnia zniżkę na kursy organizowane

przez CKZ Bielsko-Biała.

 

 

 

 

SPORT oraz 

konkursy i kursy ogólnoszkolne



Zespół szkół w Bielsku-Białej im.

gen. Stanisława Sosabowskiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach

43 -300  BIELSKO -BIAŁA ,  UL .  DWORKOWA  5

TEL . :  (33 )8144998  TEL .KOM . :  +48  697  818  587

E -MAIL :  S -BIELSKO@ZDZ .KATOWICE .PL

 

 

WWW.SZKOLY.BIELSKO.ZDZ.PL  

ZAPRASZAMY !

 

 


