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Drodzy
Uczniowie!
Zachęcam Was do zapoznania się z siódmym wydaniem „Informatora szkolnego 2021/2022. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłobuckiego”.
Już wkrótce będziecie wybierać swoją przyszłą szkołę. Ta decyzja będzie mieć wpływ na waszą przyszłość i karierę zawodową.
Nasz informator pomoże Wam w podjęciu mądrej decyzji, co
do wyboru placówki, która da szansę na realizację własnych zainteresowań. Tutaj zapoznacie się z ofertą liceów, techników i branżowych szkół I i II stopnia, a także przeczytacie o projektach międzynarodowych i krajowych, w których uczniowie z naszych szkół czynnie uczestniczą. Zapoznacie się także z nowoczesną bazą edukacyjną stworzoną
specjalnie, by umożliwić Wam optymalne warunki do nauki i osobistego rozwoju.
Wyniki najlepsze w regionie. Egzaminy maturalne w latach 2019 i 2020 to sukces naszych maturzystów. Nasza młodzież okazała się najlepsza w województwie śląskim – i to dwukrotnie!!! Zawodowcy z naszych szkół również co roku plasują się w czołówce jeśli chodzi o poziom zdawalności egzaminów zawodowych. Tak wysoki poziom kształcenia pomoże Wam w dostaniu się na wymarzone studia i na własny rozwój
kariery zawodowej.
Szybki Internet w każdej szkole. Powiat Kłobucki zrealizował inwestycję, w ramach której wszystkie
szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkól nr 1 w Kłobucku, Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku, Zespół Szkół nr 3
w Kłobucku i Zespół Szkół w Krzepicach zostały przyłączone do sieci światłowodowej, która daje korzystającym z niej jednostkom dostęp do Internetu o wysokiej przepustowości.
Nowoczesne pracownie. Dbamy o nowoczesną bazę naszych szkół. Dotychczas w Zespole Szkół
Nr 1 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespole Szkół
w Krzepicach oddano do użytku pięć ultranowoczesnych pracowni, doposażonych w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach
projektu Zielona Pracownia. Technologie przyszłości. Warsztaty szkolne, które od lat z powodzeniem funkcjonują w szkole na Zagórzu dzięki realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu
Kłobuckiego, poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku”, zostały
wzbogacone w sprzęt o wartości sięgającej prawie 3 milionów złotych.
Nowy księgozbiór dla uczniów. Cztery zespoły szkół, które mamy przyjemność prowadzić, dzięki
uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, otrzymały dotację na odnowienie księgozbioru w bibliotekach szkolnych. W sumie zakupiono ponad 3 tysiące nowych pozycji książkowych i nowoczesnych audiobooków.
Świat otwarty dla młodzieży. Uczniowie techników i branżowych szkół rokrocznie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe, dzięki uczestnictwu w programach ERASMUS+ oraz PO WER. Już kilkuset
naszych uczniów skorzystało z bezpłatnych wyjazdów na zagraniczne praktyki do Francji, Włoch, Grecji,
Niemiec, Austrii i Hiszpanii.
Dużą wagę przywiązujemy do pielęgnowania wartości narodowych i patriotycznych. Wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu to misja naszych szkół.
Zachęcając do lektury Informatora życzę Wam wielu sukcesów oraz ukończenia szkoły z jak najwyższymi ocenami, a także dalszej, satysfakcjonującej nauki w wybranej przez Was placówce. Ufam, iż dokonany wybór będzie trafny i zapewni dobry start w dalsze, dorosłe już życie. Mam nadzieję, że postawicie
na szkoły z terenu powiatu kłobuckiego i że spełnią one Wasze oczekiwania. Wierzę, że okażą się strzałem
w dziesiątkę, a w przyszłości będziecie chlubić się faktem, że ukończyliście jedną z naszych szkół.
STAROSTA KŁOBUCKI

Henryk Kiepura
Informator szkolny 2021/2022
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NASI MATURZYŚCI PONOWNIE NAJLEPSI
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM!

Starostwo Powiatowe w Kłobucku uhonorowało dyrekcję
szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zorganizowało 17 września 2020 roku uroczyste spotkanie,
na którym uhonorowano dyrekcje, wychowawców
klas maturalnych oraz tegorocznych maturzystów,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego.
Do matury przystąpiło 220 uczniów, a zdawalność egzaminu maturalnego, w sesji czerwcowej w szkołach naszego powiatu wyniosła 81,82%,
dając Powiatowi Kłobuckiemu zaszczytne I miejsce
wśród 36 powiatów i miast na prawach powiatu,
w województwie śląskim.
Wynik ten przewyższa o 7,82 punktów procentowych średnią krajową, która wyniosła 74%.
Jesteśmy również liderem, biorąc pod uwagę wyniki
w poszczególnych typach szkół. Nasze licea ogólnokształcące osiągnęły wynik na poziomie 87,32%,
tym samym przewyższając ponad 6 punktów procentowych średnią krajową, która wyniosła 81,10%.
Absolwenci techników z wynikiem zdawalności na
poziomie 73,03% byli lepsi o prawie 11 punktów
procentowych od średniej krajowej, wynoszącej
62,20%.
Za Powiatem Kłobuckim uplasowali się: Miasto Częstochowa z wynikiem 72,32%, Powiat Lubliniecki z wynikiem 70,19%, Powiat Myszkowski
z wynikiem 64,16% oraz Powiat Częstochowski
z wynikiem 55,81%.

Gratulacje za najwyższe wyniki matur, drugi
rok z rzędu w województwie śląskim, zarówno dla
gron pedagogicznych jak i absolwentów, złożyli
zaproszonym Starosta Kłobucki - Henryk Kiepura,
Wicestarosta - Zdzisława Kall, Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego - Józef Borecki oraz Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska.
W spotkaniu uczestniczył również, gość honorowy prof. Marian Zembala, który wygłosił ciekawy
wykład dotyczący swojej drogi naukowej.
Identyczna sytuacja miała miejsce w 2019
roku, kiedy to Powiat Kłobucki po raz pierwszy został liderem wśród powiatów i miast na prawach
powiatu pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. Dwukrotne zwycięstwo w tym „nieformalnym rankingu” potwierdzają dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Ten ogromny sukces to powód do dumy, jak
również powód do dalszej wytężonej pracy na różnego rodzaju zajęciach, by w kolejnych latach zdawalność naszych uczniów była nadal jedną z najlepszych w Polsce.
Serdecznie gratulujemy! Pracujemy dla Was!

Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall
dziękują za przybycie prof. Marianowi Zembali
Członkowie Zarządu Powiatu wraz z dyrekcją Delegatury
Kuratorium Oświaty w Częstochowie wręczyli nagrody
specjalne tegorocznym maturzystom
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KOMPLEKS PRACOWNI CNC
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU

Wyposażenie pracowni CNC

W listopadzie 2017 roku dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnej pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Teraz uczniowie mogą
w praktyce przekonać się, jak działają sprowadzone
ze Stanów Zjednoczonych nowoczesne maszyny.
Stworzenie pracowni na miarę XXI wieku jest
efektem realizowania przez Starostwo Powiatowe
w Kłobucku projektu pn. „Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego powiatu kłobuckiego, poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół
Nr 1 w Kłobucku” prowadzonego dla szkoły przez
samorząd powiatowy.
Celem projektu jest podniesienie możliwości
edukacyjnych szkoły poprzez modernizację czterech
specjalistycznych pracowni wchodzących w skład
kompleksu CNC. Oddany do użytku park maszynowy pracowni obejmuje m.in. obrabiarki CNC (tokarka i frezarka), obrabiarki konwencjonalne, serwery,
zestawy komputerowe i notebooki do projektowania
2D/3D oraz do programowania obrabiarek CNC,
a także zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne oraz plotery.
Kompleks CNC Zespołu Szkół Nr 1 w KłobucUczniowie w czasie zajęć w nowoczesnej pracowni
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ku stanowią: pracownia obrabiarek CNC,
pracownia programowania obrabiarek CNC
oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D, a także
pracownia obrabiarek
konwencjonalnych.
Na
realizację
projektu Powiat Kłobucki pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego UE, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. Zadanie zostało wprowadzone przez Powiat
Kłobucki do planu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, opracowanej dla naszej części województwa śląskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła
około 2 mln 800 tys. zł.
W uroczystym otwarciu pracowni udział wzięli:
Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego – Zbigniew Pilśniak, Starosta Kłobucki – Henryk Kiepura,
Wicestarosta – Maciej Biernacki, Członkowie Zarządu Powiatu – Józef Borecki i Krzysztof Nowak, Radni
Rady Powiatu Kłobuckiego, wójtowie i burmistrzowie
gmin z terenu powiatu, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, pracownicy starostwa, nauczyciele, rodzice
oraz licznie zgromadzona młodzież.
Projekt ten, to kolejny efekt samorządu powiatowego na rzecz rozszerzenia zakresu oraz
podniesienia poziomu kształcenia zawodowego
w naszych szkołach. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2017, a jego zakończenie w roku
2019.
Oddanie tak dużej inwestycji zainteresowało
nie tylko prasę, ale i telewizję.
Wyposażenie pracowni CNC
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POWIAT STAWIA NA ZAWODOWCÓW
Powiat Kłobucki już od kilku lat angażuje się w działania mające na celu odbudowę prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz
poszerzenie współpracy szkół zawodowych
z przedsiębiorcami w zakresie praktycznej
nauki zawodu. Głównym celem zadania jest
zwiększenie świadomości wśród uczniów
oraz wskazywanie im aktualnych potrzeb rynku pracy.
W latach 2011-2013 Powiat Kłobucki
przystąpił do projektu systemowego „Mam
zawód – mam pracę w regionie”. Projekt został stworzony z myślą o technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych i odniósł
niebywały sukces. Z oferowanej pomocy
skorzystało kilkuset uczniów. Kolejne projekty realizowane z myślą o zawodowcach
to: „Energia kompetencji”, „Wykwalifikowany
absolwent” „Ja w Jamarze”. Nie zapominamy
także o praktykach. Oprócz tych, które odbywają się u lokalnych przedsiębiorców, młodzież stale wyjeżdża na zagraniczne praktyki
w ramach projektów ERASMUS+ czy POWER.
Nasi młodzi zawodowcy byli już we Francji, we
Włoszech, w Niemczech czy w Grecji. Swoje dokonania na rzecz rozwoju kształcenia
i szkolenia zawodowego szkoły ponadpodstawowe w terenu powiatu mają okazję prezentować także podczas organizowanego od kilku

lat przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
- Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
Władze powiatowe cyklicznie spotykają
się z tutejszymi przedsiębiorcami omawiając
z nimi aktualne problemy i potrzeby, także
ze sfery edukacji. Efektem tych spotkań było
zorganizowanie w marcu 2015 roku konferencji pod nazwą „ROZWÓJ SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO W POWIECIE KŁOBUCKIM. SZKOŁA ZAWODOWA – TWOJA
PRZYSZŁOŚĆ I KARIERA”. Konferencji przyświecała idea odbudowy prestiżu szkolnictwa
zawodowego oraz konieczność poszerzenia
współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu.
W konferencji wzięli udział ludzie nauki, biznesu i polityki.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy ZS Nr 2 w Kłobucku, Starostwem Powiatowym w Kłobucku oraz firmą JAMAR z Albertowa
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POWIAT STAWIA NA ZAWODOWCÓW
Kolejnym działaniem podejmowanym na
terenie powiatu kłobuckiego jest zacieśnianie
współpracy szkół z przedsiębiorcami i podpisywanie listów intencyjnych o podjęciu współpracy. Szkoły stale współpracują z takimi firmami jak: ZABOROWSKI, KRONOS, EKOMEX,
JAMAR, SUDPACK, BUMET, KNAUF, HARDY,
DELFIN, CERESIT i wiele, wiele innych. Stale poszerzamy także liczbę przedsiębiorców,
z którymi Powiat i szkoły podpisane mają listy
intencyjne o wzajemnej współpracy. Dotychczas porozumienia zawarto z takimi firmami
jak m. in.: MASKPOL, JAMAR, ZABOROWSKI
GRUPA KRONOS, HONASCO i SUDPACK.
W roku 2015 Starostwo Powiatowe
w Kłobucku podjęło próbę zdiagnozowania
potrzeb lokalnego rynku pracy w kontekście
prowadzonych przez siebie szkół technicznych i zawodowych. Wyniki ankiet posłużyły
do opracowania planu zmian w prowadzeniu
lokalnej polityki oświatowej. Dzięki przychylności i zaangażowaniu lokalnych pracodawców mogliśmy uświadomić przyszłym absolwentom i ich rodzicom, który zawód jest
przyszłościowy oraz jaki typ pracownika jest
poszukiwany na rynku. Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców Powiat uruchomił także kilka nowych zawodów. Od kilku lat działa
nowy model szkolnictwa zawodowego – powstały szkoły branżowe I i II stopnia, wydłużono naukę w technikach o dodatkowy rok,

zmieniły się także trendy zawodowe. W związku z powyższym postanowiono ponownie
zbadać zapotrzebowania tutejszych zakładów
pracy. Powiat ponownie zwrócił się z prośbą
do przedsiębiorców o wypełnienie krótkiej
ankiety, która posłuży do zbadania oczekiwań środowiska pracodawców wobec absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu
Powiatu Kłobuckiego. Głównym celem badania jest określenie aktualnych i przyszłościowych potrzeb zatrudnieniowych w kontekście
kształcenia zawodowego. Zależy nam na ciągłym dostosowywaniu szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wyniki
ankiet zostaną zaprezentowane już w najbliższym czasie.
Powiat Kłobucki stawia na szkolnictwo
zawodowe mocno je promując. Cały czas doposażane są pracownie praktycznej nauki zawodu. W 2019 oddano do użytku nowoczesną
pracownię CNC i pracownię komputerową –
unikalną na skalę całego województwa. Koszt
zadania wyniósł prawie 3 miliony złotych. Na
szeroką skalę prowadzone są działania mające na celu promocję tej formy edukacji. Dobry
fachowiec zawsze znajdzie pracę, gdyż fachowcy są dziś w „cenie”. Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Kłobuckim stale się rozwija
i mamy nadzieję, iż w przyszłości stanie się
znakiem rozpoznawczym powiatu.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy ZS Nr 1 w Kłobucku, Starostwem Powiatowym w Kłobucku oraz Zakładem
produkcji form wtryskowych i ciśnieniowych ZABROWSKI GRUPA KRONOS
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im.

Jana Kilińskiego w Kłobucku

Zapewniamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (koła
zainteresowań, koła SKS w różnych dyscyplinach sportu, zespół
wokalny, drużyna ZHP, koło turystyczne PTTK, koło strzeleckie,
sekcja turystyki kajakowej, sekcja samoobrony, sekcja narciarstwa
biegowego i inne)
Nasi uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dydaktyczno
- wyrównawczych oraz zajęciach przygotowujących do matury
i egzaminów zawodowych
Realizujemy Projekty Edukacyjne Socrates Comenius - wyjazdy
do szkół partnerskich, doskonalenie znajomości języków,
współpraca z partnerskimi szkołami z Włoch, Austrii, Litwy,
Ukrainy, Niemiec i Finlandii
Corocznie realizujemy Projekt ERASMUS+ dający możliwość odbywania praktyk zagranicznych
we Francji, Grecji i Włoszech
Posiadamy bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne i multimedialne pracownie zawodowe,
w których realizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Kształcenie zawodowe uzupełniamy praktykami w wiodących przedsiębiorstwach oraz urzędach
i lokalnych instytucjach
Dzięki profesjonalnej bazie dydaktycznej, uzyskaliśmy akredytację do przeprowadzania egzaminów
zawodowych we wszystkich klasach technikum i szkoły branżowej
Czynnie współpracujemy z Politechniką Częstochowską – uczniowie odbywają w laboratoriach
uczelni ciekawe zajęcia z inżynierii technicznej, biologii i chemii
Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach nauki i doskonalenia pływania w ramach W-F
na krytej pływalni w Kłobucku
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Zajęcia laboratoryjne na P.Cz.

Koło PTTK na szlaku

Zajęcia w-f na basenie

Sekcja narciarska na BIEGU PIASTÓW

Szkolny spływ kajakowy

Obóz sprawnościowy na Jurze
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
w Kłobucku

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
Klasa „AKADEMICKA” pod patronatem
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Rozszerzone: 1) biologia, 2) chemia, 3) geograﬁa. Dodatkowo: „Edukacja ekologiczna”

Klasa „HUMANISTYCZNA”
Rozszerzone: 1) j. polski, 2) j. angielski, 3) historia lub geograﬁa. Dodatkowo: „Zajęcia artystyczne”

Klasa „MUNDUROWA” (policyjna lub strażacka)
Rozszerzone: 1) j. angielski, 2) wiedza o społeczeństwie, 3) historia lub geograﬁa.
Dodatkowo: „Edukacja mundurowa” (samoobrona; strzelectwo; zagadnienia: policyjne, pożarnicze; pływanie;
pierwsza pomoc; zajęcia terenowe; szkolenia i kursy; udział w zawodach i in.)

TECHNIKUM NR 1
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

Nowoczesna baza
dydaktyczna

Technik budownictwa
z elementami architektury i projektowania 3D

Własne warsztaty
szkolne

Technik ekonomista
z elementami zarządzania ﬁrmą
Technik graﬁki i poligraﬁi cyfrowej
z elementami multimediów
Technik informatyk
z elementami projektowania CAD
Technik logistyk
z elementami zarządzania ﬁrmą
Technik mechanik proﬁl CNC
w programie zajęcia certyﬁkujące CNC
Technik pojazdów samochodowych (w programie nauka jazdy – kat. B)
przedmiot dodatkowy: komputerowe systemy diagnostyczne
Technik usług fryzjerskich
z elementami usług kosmetycznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
z elementami dietetyki i żywienia zbiorowego
UCZEŃ TECHNIKUM MOŻE WYBRAĆ
DODATKOWO EDUKACJĘ MUNDUROWĄ

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 1
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
Kucharz
Operator obrabiarek skrawających
Mechanik pojazdów samochodowych
w programie nauka jazdy na kat. "B"
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Informator szkolny 2021/2022

Oprogramowanie
branżowe
Maszyny
i trenażery CNC
Modelowanie
2D/3D
Auto-diagnostyka
komputerowa
Zagraniczne
praktyki
Specjalistyczne
narzędzia
Multimedialne
pracownie
Prawo jazdy
kat. B
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
w Kłobucku

ZNANY ABSOLWENT Paweł Witt
Paweł Witt – absolwent Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Rocznik 1986 – 1991. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym
Energetycznym o Specjalności Mechanika i Budowa Maszyn, absolwent Studiów Podyplomowych „Gospodarka odpadami” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz TUV Akademie Rheinland w Kolonii. Audytor Senior TUV CERT – Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA CERT GMBH w zakresie certyfikacji Systemów Zarządzania
Jakością oraz Systemów Zarządzania Środowiskiem. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu
Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz
Certyfikaty kompetencji zawodowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
W latach 2000 - 2007 Prezes Zarządu TÜV Consulting Polska – Unternehmensgruppe TÜV
Rheinland Sp. z o.o. Doradca i konsultant w zakresie organizacji zarządzania w Spółkach
prawa handlowego, członek komisji branżowych w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i nowoczesnych rozwiązań wspomagających obszary produkcyjne spółek przemysłu ciężkiego. Od 2008 r. w Zarządach Spółek Skarbu Państwa - Wiceprezes Zarządu Z-ca
Dyrektora Generalnego ds. Technicznych oraz Dyrektor ds. Technicznych PUH „EMA-TRANS” a następnie „TRAKT” Sp. z o.o. Co sądzi
o szkole? Wybór technikum był pierwszą poważniejszą decyzją na drodze ścieżki zawodowej, którą należało podjąć, aby zrobić coś konstruktywnego ze swoją przyszłością. Szkoła a przede wszystkim grono nauczycielskie potrafiło mądrze przeprowadzić nas przez gąszcz
wiedzy, wykazywało się umiejętnością rozbudzania w nas ambicji i zainteresowań, które przyczyniły się do osiągania bardzo dobrych wyników rozwoju osobowego. Otrzymałem wówczas dobry warsztat naukowy i potrzebną wiedzę, która umożliwiła mi start w dorosłe życie.
Oprócz przygotowania merytorycznego szkoła rozbudziła w nas szerokie zainteresowania,
co zaowocowało pasją do historii – podróże, turystyka historyczna oraz dyscyplin sportowych – amatorsko uprawiam narciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwo hokejowe, kolarstwo szosowe.

FOTOGALERIA

Szkolna pracownia fryzjerska

Zajęcia z mistrzem kulinarnym

Pracownia grafiki komputerowej

Innowacyjna pracownia biurowa

Pracownia obrabiarek CNC

Pracownia programowania CNC

Szkolne warsztaty budowlane

Szkolne warsztaty samochodowe

Pracownia elektrotechniki
i elektroniki

ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
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zsnr1-klobuck.edu.pl

zsnr1klobuck@op.pl

facebook.com/
klobuckzsnr1
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SETKI TYSIĘCY EURO DLA NASZYCH SZKÓŁ
W RAMACH PROGRAMÓW ERASMUS+ I PO WER

Wyjazd uczniów do Grecji

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata
2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia
następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:
programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi
w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
program Jean Monnet;
Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz
pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii
Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze
sportem.
Do krajów uczestniczących w programie należy
ponad 28 państw
członkowskich Unii
Europejskiej,
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein,
Norwegia oraz państwa
kandydujące
do UE: Turcja, była
Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Zajęcia podczas
Podobny zakres
zagranicznych praktyk
wsparcia ma ProProjekt PO WER szansą do odbycia
praktyk w malowniczej Maladze

Informator szkolny 2021/2022

gram Wiedza Edukacja Rozwój.
Wszystkie szkoły
Powiatu Kłobuckiego,
które kształcą zawodowców od wielu lat,
z powodzeniem biorą
udział zarówno w programie ERASMUS+
Zajęcia podczas
jak i PO WER. Dozagranicznych praktyk
tychczas z praktyk zagranicznych skorzystało kilkuset uczniów z Zespołu
Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku oraz z Zespołu Szkół w Krzepicach. Nasi uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe w takich
krajach jak: Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Grecja
i Hiszpania. Łącznie szkoły pozyskały kilkaset tysięcy
euro na zrealizowanie projektów. Projekty są realizowane w 100% ze środków unijnych.
Z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19
realizacja kilku projektów zagranicznych oferujących
wyjazdy m. in. do Hiszpanii, Grecji i Niemiec zrealizowanych zostanie jesienią 2021 roku. Zachęcamy do
wyboru naszych szkół kształcących w zawodach i tym
samym wzięcia udziału w jesiennych edycjach praktyk
i staży zawodowych w ciekawych zakątkach Europy!!
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WYJAZDY ZAGRANICZNE

WYSYP ZIELONYCH
PRACOWNI
W POWIAUCZNIÓW
ZESPOŁÓW
SZKÓŁ
TOWYCH SZKOŁACH

12

Informator szkolny 2021/2022

Informator szkolny 2021/2022

13

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. ks.

jana długosza w Kłobucku

Bogata oferta edukacyjna – kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku
pracy
Wysoka skuteczność nauczania potwierdzona wynikami egzaminów
zawodowych i maturalnych
Nowoczesna baza dydaktyczna oraz multimedialna m.in. Zielona pracownia
„Ekolandia”, pracownia gastronomiczna i komputerowa
Wi-Fi na terenie całej szkoły
Siłownia zewnętrzna, biblioteka i czytelnia multimedialna
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. KS. JANA DŁUGOSZA
Profesjonalna kadra nauczycielska
W KŁOBUCKU
Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych i programów edukacyjnych
Przyjazna atmosfera
Dogodna lokalizacja w centrum miasta
Możliwość kontynuowania bezpłatnej nauki w tym samym miejscu w Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych
Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia np. certyfikowane kursy sztuki barmańskiej, baristy, kelnera
pod patronatem Stowarzyszenia Kelnerów Polskich
Projekty międzynarodowe

TECHNIKUM NR 2
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
ZAWÓD
Technik handlowiec

PRAKTYKA ZAWODOWA

TUTAJ NAUCZYSZ SIĘ

Placówki handlowe, hurtowe
i detaliczne.

Organizacji, zarządzania i prowadzenia działalności
handlowej, prowadzenia działań marketingowych.

Technik
żywienia i usług
gastronomicznych

Placówki gastronomiczne,
restauracje, bary, stołówki.

Sporządzania potraw i napojów, organizacji
żywienia i usług gastronomicznych, profesjonalnej
obsługi konsumenta. Masz też możliwość
podniesienia kwaliﬁkacji na kursach, np.
kelnerskim, barmańskim czy baristy.

Technik technologii
żywności

Zakłady produkujące żywność
np. zakłady przetwórstwa
owocowo – warzywnego,
mleczarnie, zakłady mięsne.

Produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń, organizacji i nadzorowania
produkcji.

Technik spedytor

Zakłady transportu
samochodowego, lotniczego,
wodnego, ﬁrmy kurierskie.

Organizacji i nadzorowania transportu, obsługi
klientów i kontrahentów, podstaw logistyki.

Technik geodeta

Biura usług geodezyjnych

Obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych,
wykonywania pomiarów wysokościowych
i sytuacyjnych, opracowywania wyników.

Technik agrobiznesu

Przedsiębiorstwa produkcyjne,
handlowe i usługowe w sferze
agrobiznesu.

Prowadzenia produkcji rolniczej, organizacji
i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. KS. JANA DŁUGOSZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w Kłobucku

W KŁOBUCKU

Technik reklamy

Agencje i studia reklamy, działy
marketingu, drukarnie.

Organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych,
sprzedaży produktów i usług, podstaw marketingu.

Technik księgarstwa

Księgarnie, biblioteki.

Prowadzenia działalności informacyjno
- bibliograﬁcznej, prowadzenia sprzedaży.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
PRAKTYKA
ZAWODOWA

ZAWODY
Mechanik pojazdów
samochodowych
Mechanik motocyklowy
Kierowca mechanik
Elektromechanik
pojazdów samochodowych
Elektryk
Lakiernik samochodowy
Blacharz
Ślusarz
Murarz-tynkarz
Monter sieci i instalacji
sanitarnych
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie
Stolarz

Cieśla
Operator obrabiarek
skrawających
Obuwnik
Krawiec
Tapicer
Kamieniarz
Fryzjer
Fotograf
Piekarz
Kucharz
Cukiernik
Sprzedawca
Przetwórca mięsa
Kelner
i inne zgodne z klasyﬁkacją
zawodów

Kształcimy w ponad
30 zawodach!

w zakładach pracy
po zawarciu umowy

w nowoczesnej
pracowni
gastronomicznej

Kucharz, Cukiernik

WAŻNE INFORMACJE

Uczeń ma status
pracownika
młodocianego,
otrzymuje
wynagrodzenie
i już pracuje na własną
emeryturę.
Nauka zawodu
w przedsiębiorstwie
i zakładzie pracy
jednocześnie jest
najlepszym sposobem
na zdobycie kwaliﬁkacji
zawodowych.

OD WRZEŚNIA 2020 R. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KŁOBUCKU
DZIAŁA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKOSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
PODBUDOWA
8-letnia szkoła
podstawowa
lub gimnazjum
Zasadnicza szkoła
zawodowa
Branżowa szkoła
I stopnia

Informator szkolny 2021/2022

CYKL
KSZTAŁCENIA

WAŻNE INFORMACJE

4 - letni
Nauka w systemie stacjonarnym wieczorowym.
Możliwość uzyskania wykształcenia średniego.
Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.
3 - letni
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IM. KS. JANA DŁUGOSZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w Kłobucku

W KŁOBUCKU

ZNANY ABSOLWENT Kuba Syguda
„Żeby coś osiągnąć, musisz oddać serducho”
Kubę Sygudę wszyscy kojarzą z Całą Górą Barwinków.
I słusznie, bo muzyka to jego życie. Kuba to jednak nie
tylko perkusista…
Milena Kościelniak: Z pierwszego zawodu, że tak
powiem, jesteś krawcem… Jak to się stało?
Kuba Syguda: Krawcową, ja zawsze powtarzam, że jestem krawcową (śmiech). Ostatnio zastanawiałem się,
jak to się właściwie stało, że we trzech, z moimi dwoma
kolegami, wybraliśmy ten kierunek. I nadal nie wiem
(śmiech). Być może to był efekt presji dyrektora Rządkowskiego, przyszedł do nas do podstawówki, rozejrzał
się i wskazał mnie: Ciebie widzę w naszej szkole. Nie mogłem się oprzeć! Pomyślałem, że dyrektor fajny, można
iść. I nie żałuję (uśmiech).
M.K: Dzisiaj zajmujesz się czymś zupełnie innym.
Prowadzisz swoją działalność, pracujesz w branży
meblarskiej.
K.S.: Wszystko, co się w moim życiu dzieje, dzieje się
przypadkiem. Meblarstwo to też czysty przypadek. To
był rok 2003, może 2004. Intensywnie szukałem wtedy
pracy, było ciężko, więc wysyłałem życiorysy, gdzie się
tylko dało. Znalazłem ogłoszenie w prasie, że poszukują
kogoś do sklepu meblarskiego i po maleńkim upiększeniu życiorysu dostałem tę pracę (uśmiech). Po dwóch
miesiącach zostałem kierownikiem. Kierownictwo trwało kilka lat, potem sklep zaczął przynosić poważne zyski,
a moje miejsce zajął ktoś z rodziny właścicieli. Człowiek
jest kopany całe życie, ale zawsze spada na cztery łapy
i zachowuje uśmiech. Pomyślałem, że skoro umiem w tej
branży robić dobrze dla kogoś, to równie dobrze mogę
dla siebie. Postawiłem więc wszystko na jedną kartę i tak
powstało Culinarum.

M.K: Jak to się ma do Kuby –
krawcowej?
K.S.: Mnie w krawiectwie przydał się
wrodzony spryt – ja dziewczynom
robiłem rysunki i pomagałem w odrabianiu lekcji, a one wspierały mnie
w samym szyciu (uśmiech). Szyłem
czasem, wiadomo, ale żebym uznał
to za swoją pasję, to nie. Za to dziś
nadal umiem sobie przyszyć guzik
(uśmiech). O dziwo, właśnie umiejętności ze szkoły średniej w obecnej
pracy bardzo mi się przydają! Trochę
sprawność manualna, trochę praktyczny zmysł, trochę
poczucie estetyki. W Culinarum pracuję zresztą z kolegą
krawcową (śmiech). Mało tego, wszyscy, z którymi pracuję, to absolwenci tej szkoły.
M.K: Jaki jest Kuba – przedsiębiorca?
K.S.: Zacznijmy od tego, że robię to, bo po prostu to lubię. U mnie w pracy dziwią się, że z szefem można się
dogadać. Pewnie, że można, to kwestia szacunku, podejścia do ludzi i życia – a ja sobie wykształciłem właśnie
takie. Nawet jeśli w stosunku do mnie ktoś nie zawsze
jest w porządku, wolę mieć czyste sumienie. Trzeba być
w życiu dobrym człowiekiem. To procentuje.
M.K: I tego od zawsze staramy się u nas uczyć.
Kubo, nie uciekniemy od tego pytania. Wszyscy
kojarzą Cię z muzyczną dumą Kłobucka, Całą Górą
Barwinków. Jak trafiłeś do tego świata?
K.S.: Muzyka jest w moim życiu, odkąd pamiętam. Od
czasów szkoły podstawowej były ze mną takie małe organki w postaci breloczka. W szkole podstawowej zresz-

FOTOGALERIA

FOT. ARCH. K. Sygudy
tą pani zmuszała mnie do grania na fujarce, a ja jestem
krnąbrny i nienawidzę, kiedy ktoś mnie zmusza. Dlatego
zagrałem, ale na organkach. Od biedy dostałem tę tróję.
Najpierw były te organki, potem gitara. Później w moim
życiu znalazł się Rysiek Kadziak i od Kadziaka się wszystko zaczęło.
M.K: Rysiek ma „na sumieniu” wielu kłobuckich
muzyków, to fakt. Ale zaraz, od gitary do perkusji
daleka droga…
K.S.: Ktoś powiedział Ryśkowi, że gram na bębnach. Ja
przyszedłem z gitarą, miałem wtedy taką trójkątną. Rysiek mnie zobaczył i mówi: „Po co ci ta strzałka?” Posadził
mnie za bębnami i kazał grać. Pamiętam wtedy słowa
jednego gościa, który stwierdził, że „Z niego to perkusisty
nie będzie”. Ubodło. Całymi dniami siedziałem i ćwiczyłem. Po miesiącu grałem już z nimi koncerty. Żeby coś
osiągnąć, musisz oddać serducho. Musi być ta iskra, która
roznieci ogień.
M.K: Dzięki za rozmowę!
Rozmawiała: Milena Kościelniak

Uczniowie ZS Nr 2 nie raz dali się
poznać jako świetni kucharze

Adepci sztuki fryzjerskiej chętnie zapraszają
do siebie młodszych uczniów na warsztaty

Przez ostatni rok zdążyliśmy się już stęsknić
za projektami międzynarodowymi. Tutaj ekipa
pozdrawia z greckich Myken

Nie możemy się już doczekać kolejnej
wizyty u naszych przyjaciół w Niemczech

Mimo obostrzeń, radziliśmy sobie
przygotowując poczęstunek
na Dni Długoszowskie

„Kłobuck. Trwanie” to projekt ZS Nr 2
uświetniający 55-lecie szkoły

Każdego roku dokładamy swoją cegiełkę
do organizacji Dni Długoszowskich,
nie inaczej było w 2020 roku

Plenery fotograficzne stały się
w ZS Nr 2 miłą tradycją

ul. 3 Maja 33
42-100 Kłobuck
34 317 22 68
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zs2klobuck.edu.pl
sekretariat@zs2klobuck.edu.pl

facebook.com/ZespółSzkół-nr-2-im-Ks-Jana
-Długosza-w-Kłobucku
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ZIELONE PRACOWNIE
W POWIATOWYCH SZKOŁACH
6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, miało miejsce uroczyste otwarcie całkowicie
odnowionej pracowni przedmiotów przyrodniczych.
Sala została wyremontowana i doposażona dzięki środkom pozyskanym w konkursie Zielona Pracownia, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zielona pracownia pn. „Laboratorium natury”
została beneficjentem projektu i uzyskała dofinansowanie w kwocie 37 500 zł. Całkowity koszt remontu
sali i zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych
wyniósł 49 886 zł. To piąta już Zielona Pracownia
w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki.
W poprzednich latach, dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Kłobucki, w Zespole Szkół Nr 2
w Kłobucku, utworzono nowoczesną i efektowną
pracownię bologiczno-geograficzną „Ekolandię”.
Projekt złożony przez Powiat Kłobucki, w postępowaniu organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach,
„Laboratorium natury” w ZS Nr 1 w Kłobucku
zyskał pozytywną ocenę funduszu, uzyskując ostatecznie kwotę dofinansowania, w wysokości 36 500,00 zł. Całość inwestycji wyniosła 59 090,32 zł.
W Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku odnowiono dwie pracownie – chemiczną i geograficzno-fizyczną. Projekty pt. „Eko-chemiczny świat” oraz „EKO-GeoFizyczny świat” zostały beneficjentami konkursu i uzyskały dofinansowanie w kwocie 66 500 zł. Całkowity koszt remontu sal,
instalacji dygestorium i zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wyniósł 105 853,84 zł.
Dzięki wygranej w konkursie Zielona Pracownia w Zespole Szkół w Krzepicach powstała pracownia
pn. „Dziupla Badacza”. Stworzono nowoczesną salę lekcyjną wraz z zapleczem mini laboratoryjnym.
Ekopracownia została także wyposażona w sprzęt, który uczniowie mogą wykorzystywać w badaniach
terenowych. Dodatkowo dzięki wsparciu WFOŚiGW w Krzepicach zrealizowano projekt ekologiczny
pn. „Mini ogrody – Ptasi ogród w Krzepicach”. Zasoby mini ogrodów wzbogacają krajobraz wokół szkoły
i służą uczniom w przyswojeniu umiejętności ogrodniczych. Projekty ekologiczne pn. „Dziupla Badacza” i „Mini ogrody – Ptasi ogród w Krzepicach” uzyskały dofinansowanie w kwocie całość 60 117,70 zł.
Celem nowoczesnej szkoły jest zorganizowanie podopiecznym warunków sprzyjających rozwój
intelektualny z nastawieniem na ekologię i dbanie o środowisko. W odnowionych i zmodernizowanych pracowniach uczniowie mogą jeszcze szerzej rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów
przyrodniczych, co z kolei przekłada się na uzyskiwanie
świetnych wyników zdawalności matur w województwie
śląskim.
Dzięki pozyskanym środkom udało się stworzyć nowoczesne - na miarę XXI wieku - szkolne pracownie
chemiczne, fizyczne, biologiczne i geograficzne wraz
z mini laboratoriami. Powstały przyjazne dla uczniów
miejsca do nauki przedmiotów przyrodniczych poprzez
możliwość wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologicznych. Edukacja ekologiczna
wobec stanu zagrożenia środowiska, negatywnych skutków wykorzystania przyrody i jej zasobów staje się koniecznością. Podniesienie świadomości ekologicznej to
jedno z najpilniejszych zadań wymagających zdecydowanych, kompleksowych i zintegrowanych działań podejmowanych wśród młodego pokolenia.
„Ekolandia” w ZS Nr 2 w Kłobucku

Informator szkolny 2021/2022
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
w Kłobucku
Nowoczesna szkoła z tradycjami
Profesjonalna kadra nauczycielska
Najwyższa zdawalność matur w województwie śląskim
Uczniowie są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych
na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim
i powiatowym
Realizuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty i programy edukacyjne
Rozwija zainteresowania i talenty uczniów
Współpracuje z uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami
Prowadzi szeroki zakres działań na rzecz społeczności lokalnej
Nowoczesna i bogata baza dydaktyczna
Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Kazimierza Kosińskiego
Klasa „BIOLOGICZNO-CHEMICZNA”
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
do wyboru: język angielski lub język niemiecki

Klasa „EKONOMICZNA”
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przedmioty rozszerzone: geograﬁa, matematyka
do wyboru: język angielski lub język niemiecki

Klasa „PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA”
przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub biologia
do wyboru: język angielski lub język niemiecki

Klasa „MUNDUROWA”
przedmioty rozszerzone: geograﬁa, historia lub wiedza o społeczeństwie
do wyboru: język angielski lub język niemiecki

Klasa „POLITECHNICZNA”
przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka lub informatyka
do wyboru: język angielski lub język niemiecki

Nauka języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego) odbywa się w podziale na grupy
międzyoddziałowe z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.
Nauczyciele prowadzą dla młodzieży koła zainteresowań, konsultacje i zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
w Kłobucku

FOTOGALERIA

- NASZE DZIAŁANIA

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań,
aktywnie uczestnicząc w wielu projektach, programach
edukacyjnych i kołach zainteresowań.

Realizujemy projekty międzynarodowe Program polsko- niemieckiej współpracy
młodzieży „Zachować pamięć”

Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach
charytatywnych: „Mikołaj na Kresach”,
„Razem na święta”, WOŚP

Organizujemy zajęcia integracyjne dla
„pierwszaków”

Prowadzimy szkolne radio Ćwiarteczka –
„Skorupiaki za mikrofonem”

Redagujemy szkolne pismo „SKORUPKA”

Szkolna grupa teatralna „Hybryda”
wystawia przedstawienia

Realizujemy ogólnopolski projekt „Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Uczestniczymy w ogólnopolskim programie
edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować”

Organizujemy zajęcia koszarowe dla
uczniów klas mundurowych we współpracy
z Fundacją Szturman i Jednostką Strzelecką
Strzelec

Aktywnie uczestniczymy
w różnych projektach

Uczymy się nie tylko w szkole
– Plastynarium w Guben

Zwiedzamy ciekawe miejsca w Polsce
i poza granicami kraju

ul. ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
34 317 26 52
Informator szkolny 2021/2022

www.zskosinski.edupage.org

zskosinski@cyberia.pl

www.facebook.com/
ZS3Skorupki
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
w Kłobucku

„Lata szkolne, choć minione - zawsze pozostają w pamięci. Nie
sposób być obojętnym wobec miejsca, w którym każdy z nas
zostawił część życia. Tą moją częścią życia jest słynny Skorupiak.
W tej szkole - dyrektorów, nauczycieli, pracowników i nas - uczniów spotykało
to, co w pamięci pozostaje najdłużej: radość z sukcesów i gorycz porażki,
uśmiech i łzy, pierwsze przyjaźnie i sympatie.
Droga, którą rozpocząłem w Zespole Szkół Nr 3 zaowocowała wieloma
przeżyciami, doświadczeniami i sukcesami. Kim jestem dzisiaj? Nauczycielem,
wykładowcą, trenerem i coachem w jednej osobie. Ale przede wszystkim
sportowcem. Moją pasją była i jest piłka nożna. To właśnie ona sprawiła,
że doskonaliłem się w renomowanych klubach piłkarskich, takich jak: Borussia
Dortmund, Real Madryt, Ajax Amsterdam, Lech Poznań, Legia Warszawa,
Kadra Polski U-17, Escola Varsowia, Vitesse, Utrech,, PCV, Atletiko Madryt,
NEC, VFL Wolfsburg, Twente, JVC Cuijk.
Doświadczenia tam zdobyte wykorzystywałem i wciąż wykorzystuję podczas swojej pracy trenerskiej. Dlatego pojawiły się i sukcesy:
5-krotne mistrzostwo Śląska, mistrzostwo Polski Kadr do lat 15-tu, mistrzostwo Śląska Podokręgów, vice mistrzostwo Centralnej Ligii
Juniorów i wiele wygranych turniejów międzynarodowych,
To co osiągnąłem w swoim dotychczasowym życiu osobistym i zawodowym zawdzięczam własnej pracy, ale również nauczycielom
Zespołu Szkół Nr 3, szczególnie mojej wychowawczyni, pani Danucie Prusko i kadrze wychowanie fizycznego. To właśnie Oni
nauczyli mnie wytyczania kolejnych celów i etapów w życiu, wytrwałości i ducha sportowego, a także tego, że zawsze trzeba wierzyć
we własną wartość. Gdyby dziś zapytano mnie, czy do Skorupiaka zawitałbym ponownie, bez wahania odpowiedziałbym, że tak,
bo wiem, że wybór ten nie byłby wyborem straconym.”

ZNANY ABSOLWENT Łukasz Tomczyk

FOTOGALERIA

Dołącz do nas.
Zapraszamy!

- NASZE OSIĄGNIĘCIA

Wiktoria Pytel – Baran, Natalia Kalwik –
laureatki stypendium Prezesa Rady Ministrów

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Angielskiego GALILEO’ 2020 – O. Kowalczyk,
W. Pytel - Baran, K. Czuchta

Uczniowski Amatorski Przegląd
Artystyczny – 1 miejsce grupy teatralnej
„Hybryda”

Magdalena Dederko – Trzykrotna laureatka
stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Zdobywczyni Pucharu Europy w tańcach
latynoamerykańskich

Maturzyści z powiatu kłobuckiego
po raz drugi najlepsi w woj. śląskim

Julia Bojur - zwyciężczyni szóstej
edycji „Szansy na sukces. Opole
2020”

Drużyna żeńska - I miejsca w Powiatowych
Mistrzostwach SZS w Kłobucku w piłce
siatkowej i w piłce ręcznej

Trzech laureatów w Powiatowym Konkursie
Historycznym „Cud nad Wisłą- 100. rocznica
Bitwy Warszawskiej”

Drużyna męska
- I miejsce w Powiatowych
Mistrzostwach SZS
w Kłobucku w piłce nożnej
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BAZA SPORTOWA SZKÓŁ POWIATOWYCH

Wizualizacja hali sportowej przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Od kilku lat baza sportowa powiatowych szkół ponadpodstawowych jest systematycznie
rozbudowywana i unowocześniana.
W 2021 roku rozpocznie się budowa długo wyczekiwanej hali sportowej przy Zespole
Szkół Nr 1 w Kłobucku. Ta kosztowna inwestycja przewidziana jest na lata 2021 – 2023. Oprócz
ultranowoczesnej hali sportowej, w skład obiektu sportowego wejdą: 2 magazyny sprzętu sportowego, sala wielofunkcyjna, pokój nauczycielski, 4 szatnie przystosowane także do możliwości
i potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie wymiennikowni, hol wejściowy z klatką schodową i pochylniami dla osób niepełnosprawnych oraz przedsionki. Wybudowana od podstaw zostanie również droga wewnętrzna i chodniki oraz parkingi dla
samochodów osobowych na 35 stanowisk w tym 4
dla osób niepełnosprawnych oraz 3
na autobusy. Hala
sportowa na Zagórzu będzie dopełnieniem
bazy
sportowej Powiatu
Kłobuckiego.
Boisko szkolne
przy Zespole Szkół
Nr 3 w Kłobucku

Informator szkolny 2021/2022
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BAZA SPORTOWA SZKÓŁ POWIATOWYCH
Od 2011 roku przy Zespole Szkół w Krzepicach funkcjonuje kompleks sportowy „Orlik”.
Orlik przy Zespole Szkół w Krzepicach

W 2015 roku do użytku oddano zmodernizowane boisko szkolne w Zespole Szkół Nr 3
w Kłobucku. Od 2016 uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku cieszą się nowym kompleksem sportowym powstałym na terenie ich szkoły.
Boisko szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

W ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych uczniowie naszych szkół mogą trenować piłkę siatkową i koszykówkę. Nowoczesne obiekty posiadają sztuczną nawierzchnię spełniającą
wymogi bezpieczeństwa.
Na unowocześnienie obiektów sportowych w szkołach dotychczas wydatkowano około
1 640 000 zł.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
w krzepicach

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona honorowym tytułem
„Brązowej” Szkoły 2021 w rankingu liceów Perspektywy
Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego
Klasa akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Klasy objęte opieką naukową i patronatami Uniwersytetów
Śląskiego i Opolskiego
Liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach
Około 90% absolwentów kształci się na wybranych
kierunkach studiów najlepszych uczelni w Polsce
Udział w międzynarodowych wymianach młodzieży
Realizacja wielu rozwijających programów i projektów
Szczególna atmosfera, klimat bezpieczeństwa

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

Klasa A - AKADEMICKA, politechniczno-ekonomiczna
pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
rozszerzenie: matematyka - geograﬁa
do wyboru: ﬁzyka, informatyka lub j.angielski/j.niemiecki
Klasa B - medyczno-przyrodnicza
pod patronatem naukowym Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
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rozszerzenie: biologia - chemia
do wyboru: ﬁzyka lub j. angielski/j.niemiecki
Klasa C - humanistyczno-prawnicza
pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego
rozszerzenie: j. polski - historia
do wyboru: WOS lub j. angielski/j.niemiecki
Klasa D - sprawnościowa z elementami wolontariatu i ratownictwa
pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego
rozszerzenie: geograﬁa, historia
do wyboru: WOS, biologia lub j. angielski/j.niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH
Klasa A - wielozawodowa

mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, kucharz, fryzjer, sprzedawca,
ślusarz, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, elektryk, elektromechanik, piekarz, blacharz samochodowy, murarz, tapicer,
elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, cukiernik,
lakiernik, blacharz.

Informator szkolny 2021/2022
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
w krzepicach

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
OFERTĘ EDUKACYJNĄ DO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OFERTĘ
EDUKACYJNĄ DO BRANŻOWEJ
SZKOŁY I STOPNIA

Indywidualny dobór przedmiotów w zakresie
rozszerzonym, które są realizowane
w grupach międzyoddziałowych.

Klasy objęte patronatami lokalnych firm.
Kształcenie zawodowe odbywa się
w zakładach pracy.

Nauka języka angielskiego obowiązującego
wszystkich uczniów odbywa się na trzech
poziomach zaawansowania. Lekcje prowadzone
są przez native speakera.

Pomagamy w znalezieniu praktyk
zawodowych.

Możliwość wyboru drugiego języka obcego
spośród: języka niemieckiego i rosyjskiego.

Bezpłatne kursy prawa jazdy dla
mechaników pojazdów samochodowych.

Dysponujemy szeroką bazą pracodawców.

Języki obce i przedmioty rozszerzone odbywają
się w grupach międzyoddziałowych. Elastyczny
dobór bądź zmiana przedmiotów.
Dodatkowe konsultacje i zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego.

KÓŁ
ZESPÓŁ SZ ACH
W KRZEPIC
SZANSE
I
A
J
C
A
K
U
- ED
ŁOŚĆ
NA PRZ YSZ

FOTOGALERIA

24

Wymiana młodzieży w Krzyżowej

Wycieczka do Londynu - Citybreak

Wolontariat - finał WOŚP

Konferencja „Ignacy Kozielewski
- nauczyciel i mistrz”

Akcja „Szlachetna Paczka”

Akademia Przedsiębiorczości

Wigilia Szkolna

Warsztaty geograficzne w Górach
Świętokrzyskich

Program „Zachować Pamięć”

Informator szkolny 2021/2022

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w krzepicach
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ZNANY ABSOLWENT prof. Marian Zembala

Jednym z absolwentów, który zawsze podkreśla
znaczenie okresu nauki w krzepickim LO jest prof.
Marian Zembala – kardiochirurg, profesor nauk medycznych, w 2015 r. minister zdrowia, poseł na Sejm VIII kadencji, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 1997
jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca.
Prof. M. Zembala pochłonięty pracą i licznymi obowiązkami nigdy
nie zapomina o rodzinnych Krzepicach. W swojej książce wydanej
w 2017 r. pt. „Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka” wielokrotnie podkreśla wpływ krzepickiego liceum na jego życie: (…) zasługą
bardzo wymagających nauczycieli była nie tylko dbałość o wysoki
poziom nauczania, ale również o wychowanie, abyśmy mieli umysły szeroko otwarte na sprawy kultury, sportu,
znali języki obce, co było znacznie trudniejsze w małych miasteczkach i wsiach.” (…) „Kiedy widujemy się w ramach rocznicowych spotkań absolwentów (…), z dumą sięgamy do okresu młodości. Podkreślamy wtedy nie
tylko z sentymentu, ale i z obiektywnych powodów, jak wiele dobrego czerpiemy z tamtego okresu przez całe
dalsze życie”.
Dzięki życzliwości Profesora Zespół Szkół w Krzepicach podjął współpracę ze Śląskim Centrum Chorób
Serca, w ramach której uczniowie mają możliwość zapoznania się z pracą ośrodka. Podczas wizyt mogą podziwiać nie tylko zaangażowanie w pracę słynnego kardiochirurga, ale przede wszystkim jego stosunek do
drugiego człowieka. Jako przyjaciel szkoły dzieli się on również swoją wiedzą i doświadczeniem, odwiedzając
krzepickie liceum. Jesteśmy dumni, że jest jednym z nas.

JESTEŚMY
OTWARCI NA ŚWIAT

REALIZUJEMY
PROJEKTY

PIELĘGNUJEMY
TRADYCJĘ

PRACUJEMY
NOWOCZEŚNIE

INSPIRUJEMY
DO SUKCESU

ODKRYWAMY
TALENTY

współpraca z uczelniami wyższymi
i instytucjami naukowymi

P O W O D Y,
DL A KTÓRYCH W
AR

UCZYĆ SIĘ W ZESP TO
OLE SZKÓŁ
W KRZEPICACH

realizacja wielu rozwijających programów
i projektów
odkrywanie, wspieranie, promocja
talentów i pasji uczniów

Dzięki swym wieloletnim sukcesom
dydaktycznym szkoła zyskała zaufanie,
sympatię, wiarygodność i przychylność
środowiska.

sukcesy w olimpiadach, konkursach
dydaktycznych, artystycznych
i sportowych
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Zespół Szkół w Krzepicach to dobra
i przyjazna szkoła posiadająca wypracowaną
przez lata markę dydaktyczną oraz
niepowtarzalny klimat bezpieczeństwa,
wzajemnego szacunku i zrozumienia.

ul. Ryły 26
42-160 Krzepice
Informator szkolny 2021/2022

udział w międzynarodowych wymianach
młodzieży
profesjonalna kadra pedagogiczna
nowoczesna baza dydaktyczna

34 317 50 21

lo.krzepice.edu.pl

sekretariat@lo.krzepice.pl
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SZYBKI INTERNET W SZKOŁACH POWIATOWYCH
Powiat Kłobucki zrealizował inwestycję, w ramach której wszystkie szkoły ponadpodstawowe:
Zespół Szkól Nr 1 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku i Zespół Szkół w Krzepicach oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku zostały
przyłączone do sieci światłowodowej, która umożliwia korzystającym z niej jednostkom dostęp do Internetu o wysokiej przepustowości.
Koszt inwestycji w całości pokryła, pozyskana przez Starostwo Powiatowe, dotacja z budżetu
państwa, w wysokości ponad 255 000 zł.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH
Prężnie działająca pomoc przedmedyczna jest
niezwykle istotna w okresie pandemii wirusa COVID-19. Szkoły są świetnie przygotowane na naukę
stacjonarną - zostały zaopatrzone w niezbędne środki czystości i środki indywidualnej ochrony osobistej. Wartością dodaną są nieprzeludnione klasy –
zmniejsza to prawdopodobieństwo transmisji wirusa
wśród młodzieży.
Powiat Kłobucki od lat stawia na zdrowie
uczniów w podległych mu szkołach. W trosce o najwyższą jakość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej systematycznie doposażane są gabinety
profilaktyki zdrowotnej.
Wszystkie zespoły szkół, dla których Powiat Kłobuki jest organem prowadzącym, posiadają gabinety
lekarskie, w których pracują osoby posiadające kwalifikacje do udzielania pomocy zdrowotnej uczniom.
Gabinety są dostosowane do obecnie panujących standardów i dzięki licznie pozyskiwanym środkom
zewnętrznym stale doposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.
Dotychczas udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne w kwocie ponad 35 tysięcy złotych.
26

Informator szkolny 2021/2022

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Na podstawie porozumień zawartych
przez Starostę Kłobuckiego Henryka Kiepurę oraz Wicestarostę Zdzisławę Kall z trzema
gabinetami dentystycznymi, uczniowie szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Kłobucki mogą korzystać z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
Opieka stomatologiczna uwzględnia:
- świadczenia ogólne, dla dzieci i młodzieży
do ukończenia 18 roku życia,
- świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.
Świadczenia opieki stomatologicznej
są finansowane ze środków ujętych w planie
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia
i udzielane są poza kolejnością. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz
dentysta spełniający wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego dla
dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń
ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
W wyniku podpisanych
porozumień opieką stomatologiczną objętych zostało ok.
1665 uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których
Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym.
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WYKAZ BEZPŁATNYCH
ŚWIADCZEŃ W RAMACH NFZ:
BADANIE KONTROLNE
3 RAZY DO ROKU
RTG ZĘBÓW 2 RAZY W ROKU
LECZENIE ZĘBÓW
OD 3 DO 3 BIAŁE WYPEŁNIENIA
LECZENIE ZĘBÓW
OD 4 DO 8 AMALGAMAT
LECZENIE KANAŁOWE
OD 3 DO 3
USUNIĘCIE KAMIENIA
RAZ W ROKU
LECZENIE ZMIAN
BŁON ŚLUZOWYCH
ZNIECZULENIE DO LECZENIA
LUB USUNIĘCIA ZĘBA
EKSTRAKCJE ZĘBÓW
LAKIEROWANIE ZDROWYCH
ZĘBÓW RAZ NA KWARTAŁ
BADANIE ZĘBA PO URAZIE
DO 3 RAZY W CIĄGU
PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY
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