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Macie przed sobą piąte wydanie „Informatora szkolnego
2019/2020. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych z terenu
powiatu kłobuckiego”.
Już wkrótce wybierzecie 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 stopnia, a także przeczytacie o projektach międzynarodowych i krajowych, w których uczniowie z naszych szkół
czynnie uczestniczą. Zapoznacie się także z nowoczesną bazą dydaktyczną stworzoną specjalnie, by umożliwić Wam optymalne warunki do nauki i osobistego rozwoju.
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 2 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespole Szkół w Krzepicach oddano do użytku cztery ultranowoczesne pracownie, doposażone 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 60 tysięcy złotych na odnowienie
księgozbioru w bibliotekach szkolnych. W sumie zakupiono ponad 3 tysiące pozycji książkowych i 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.
Planując kontynuację ścieżki edukacyjnej w jednej z naszych szkół, musicie wiedzieć, że w trosce
o jakość i wysoki poziom kształcenia, w liceach i technikach obowiązują progi punktowe, które wynoszą 80
punktów do liceum i 60 do technikum. Przyjęta strategia już przynosi wyraźne efekty.
Wyniki najlepsze w regionie. Maturzyści i zawodowcy z powiatu kłobuckiego okazali się być lepsi od
swoich rówieśników z powiatów ościennych. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, powiat kłobucki plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych.
Dużą wagę przywiązujemy do pielęgnowania wartości narodowych i patriotycznych. Wychowanie
młodzieży to misja naszych szkół.
Zachęcając do lektury informatora, życzę Wam wielu sukcesów oraz ukończenia szkoły z jak najwyższymi wynikami, a także dalszej, satysfakcjonującej nauki w wybranej przez Was placówce. Ufam, iż dokonany wybór będzie trafny i zapewni dobry start w przyszłość. Mam nadzieję, że postawicie na szkoły z terenu
powiatu kłobuckiego, a one spełnią Wasze oczekiwania. Wierzę, że Wasz wybór będzie strzałem w dziesiątkę, a w przyszłości będziecie chlubić się faktem, że ukończyliście jedną z naszych szkół.
STAROSTA KŁOBUCKI

Henryk Kiepura
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WIZYTA PREZYDENTA RP
ANDRZEJA DUDY W POWIECIE KŁOBUCKIM
ku. Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe,
występy grupy teatralnej „AMOK” i Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia Kłobucka” z MOK w Kłobucku, harcerzy z Kłobuckiego Hufca ZHP oraz solisty Chóru
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Pana Michała Kiepury. Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipiu pod batutą kapelmistrza Łukasza Kędziory.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszyst-

Prezydent RP Andrzej Duda
i Starosta Kłobucki Henryk Kiepura

W poniedziałek 25 lutego 2019 roku na zaproszenie Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury w Powiecie Kłobuckim wizytę złożył Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył także Błażej
Spychalski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, posłowie, Wicewojewoda Śląski, Marszałek
Województwa Śląskiego, samorządowcy oraz komendanci służb. Powiat Kłobucki reprezentowali
Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta
Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego – Maciej Biernacki, Krzysztof Nowak i Józef Borecki, licznie zgromadzeni Radni Powiatowi
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kłobuc-

Spotkanie Prezydenta RP z młodzieżą ZS Nr 1 w Kłobucku

kich szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym. Pan Prezydent rozmawiał z naszymi uczniami i pozował z nimi wspólnie do zdjęć.
W swoim wystąpieniu Prezydent podziękował władzom samorządowym za zaproszenie i zorganizowanie spotkania.
Prezydent RP z uczniami ZS Nr 3 w Kłobucku
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OTWARCIE KOMPLEKSU PRACOWNI CNC
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU
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
Wyposażenie pracowni CNC
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
Dyrektor szkoły
obejmuje m.in. obrabiarki
Anna Nowicka
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 Kłobucku stanowią: pracownia obrabiarek CNC, pracownia
programowania obrabiarek CNC oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D, a także pracownia
obrabiarek konwencjonalnych.
Na realizację projektu Powiat Kłobucki pozy-

skał środki finansowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Zadanie zostało wprowadzone przez
Powiat Kłobucki do planu
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych, opracowanej dla naszej części województwa śląskiego. Wartość projektu wynosi około
2 mln 800 tys. zł.
W uroczystym otwarciu 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
Uroczyste otwarcie pracowni CNC
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

Uczniowie w czasie zajęć w nowoczesnej pracowni
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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
Technik budownictwa

Nowoczesna baza
dydaktyczna
Własne warsztaty
szkolne

Technik ekonomista
Technik graﬁki i poligraﬁi cyfrowej

Oprogramowanie
branżowe

Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechanik proﬁl CNC
Technik pojazdów samochodowych
w programie nauka jazdy na kat. „B”

Maszyny
i trenażery CNC
Modelowanie
2D/3D

Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
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
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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 Marek Pilśniak
Marek Pilśniak - absolwent Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół
Nr 1 w Kłobucku. Rrocznik: 1971 - 1976; specjalność - obróbka skrawaniem.
Od maja 1977 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, zawsze
związaną z obróbką metali i budową maszyn w Starokrzepicach. W latach 1987 - 2000 pracował i prowadził własną działalność na terenie Niemiec w Wuppertalu, równocześnie prowadząc działalność w Polsce.
Od roku 1998 jest współwłaścicielem firmy EKOMEX-PILŚNIAK z siedzibą
w Pankach wraz ze swoim synem Łukaszem. Firma projektuje i produkuje
maszyny dla przetwórstwa spożywczego. Produkowane maszyny dorównują
najwyższym standardom światowym, cieszą się zasłużonym uznaniem w kraju,
Europie oraz na innych kontynentach (Azja, Afryka, USA). Służą temu bardzo
dobrze wyposażone stanowiska produkcyjne, montażowe oraz zastosowanie
najnowocześniejszych technologii takich jak: cięcie plazmowe, laserowe, czy
obróbka z wykorzystaniem numerycznych obrabiarek CNC. Jednym z ostatnich projektów firmy jest produkcja komór Relaksacji Tlenowej tzw. Normobari, służących naturalnej, całkowicie bezpiecznej i co najważniejsze skutecznej terapii tlenowej. Kuracja tlenowa dotlenia znacznie komórki i zwiększa
przyrost komórek macierzystych, co daje organizmowi szansę na szybszą regenerację i naprawę już chorych czy uszkodzonych tkanek. Od dziesięciu
lat w firmie pracuje i od 2016 roku jest również współwłaścicielem firmy syn Pana Marka, Patrick Pilśniak, również absolwent Techniku Mechanicznego
w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.

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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34 317 22 31

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 na- państwa kandydujące do UE: Turcja,
stępujące elementy:
była Jugosłowiań• Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
ska Republika Ma• Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiacedonii.
ny dobrych praktyk;
Podobny za• Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
kres
wsparcia ma
• program Jean Monnet;
Zajęcia podczas
Program
Wiedza
• Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz
zagranicznych praktyk
Edukacja
Rozwój.
pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii
Wszystkie
Europejskiej wspierane są inicjatywy związane
szkoły
Powiatu Kłobuckiego, które kształcą zawoze sportem.
Do krajów dowców od wielu lat z powodzeniem biorą udział
uczestniczących zarówno w programie ERASMUS+ jak i PO WER.
w
programie Dotychczas z praktyk zagranicznych skorzystało
należy
ponad kilkuset uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobuc28 państw człon- ku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku oraz z Zespokowskich
Unii łu Szkół w Krzepicach. Nasi uczniowie podnosili
E u r o p e j s k i e j , swoje kompetencje zawodowe w takich krajach
państwa EFTA/ jak: Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Grecja
EOG: Islandia, i Hiszpania. Łącznie szkoły pozyskały kilkaset tyZajęcia podczas
Liechtenstein, sięcy euro na zrealizowanie projektów. Projekty
zagranicznych praktyk
Norwegia oraz są realizowane w 100% ze środków unijnych.
Zajęcia podczas zagranicznych praktyk
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. ks.

jana długosza w Kłobucku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. KS. JANA DŁUGOSZA

W KŁOBUCKU

Bogata oferta edukacyjna – kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku
pracy
Wysoka skuteczność potwierdzona wynikami egzaminów zawodowych
i maturalnych
Nowoczesna baza dydaktyczna, np. Zielona pracownia „Ekolandia”, pracownia
gastronomiczna
Wi-Fi na terenie szkoły
Siłownia zewnętrzna, biblioteka, czytelnia multimedialna
Profesjonalna kadra nauczycielska
Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych i programów edukacyjnych

Przyjazna atmosfera
Świetna lokalizacja w centrum miasta
Możliwość kontynuowania bezpłatnej nauki w tym samym miejscu w liceum ogólnokształcącym
dla dorosłych
Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, np. certyfikowane kursy barmańskie i kelnerskie stowarzyszenia
kelnerów polskich, kuchnie świata

TECHNIKUM NR 2
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
ZAWÓD
Technik handlowiec

PRAKTYKA ZAWODOWA

jum
CENIA
gimnaz
SZTAŁ
lwentów
CYKL K
o
s
b
a
ł
TNI dla
w szkó
• 4-LE
olwentó
s
b
a
la
d
TNI w
• 5-LdE
o ych
po staw

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

• 3-LETNI CYK
L
KSZTAŁCENIA

w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
PRAKTYKA
ZAWODOWA

ZAWODY
Mechanik pojazdów
samochodowych
Mechanik motocyklowy
Kierowca mechanik
Elektromechanik
Elektryk
Lakiernik samochodowy
Blacharz samochodowy
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
Sprzedawca
Przetwórca mięsa
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.

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

Informator szkolny 2019/2020

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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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. KS. JANA DŁUGOSZA

W KŁOBUCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
w Kłobucku

ZNANY ABSOLWENT Dorota Szlązak
Milena Kościelniak: Rynek fryzjerski i cała branża co chwilę zaskakują nowościami. Jak za
nimi nadążyć? Skąd czerpiesz wiedzę na temat trendów?
Dorota Szlązak: Myślę, że każda branża jest teraz bardzo mocno rozwinięta pod kątem wszelkiego rodzaju nowości. We fryzjerstwie firmy kosmetyczne prześcigają się z nowościami, by
sprzedać swoje produkty. Ufam firmom, które są sprawdzone przez lata. Inspirację czerpiemy
natomiast z różnego rodzaju pokazów, targów krajowych i zagranicznych oraz szkoleń.
M.K.: Jak to działa? Przychodzi do Ciebie klientka lub klient i co się dzieje? Skąd wiesz, co
dalej robić?
D.Sz.: Najważniejsza jest komunikacja, zrozumienie potrzeb klienta i temu należy poświęcić
odpowiednią ilość czasu. Cała reszta to już warsztat umiejętności, jaki posiadam – dbałość
o każdy detal, wizerunek, zachowanie. Ten temat można rozwijać w nieskończoność.
M.K.: Wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi do Ciebie całkiem nowa klientka. Nie
znasz jej, nie znasz jej włosów. Co zrobisz, żeby wyszła od Ciebie zadowolona z fryzury
i najlepiej wróciła?
D.Sz.: Przede wszystkim obserwuję ją już od progu, patrzę, jak się zachowuje, jak porusza.
Później pozostaje rozmowa, staram się ją poprowadzić tak, żeby dowiedzieć się jak najwięcej
„Fryzjerstwo to dla mnie pewnego
o klientce, o jej stylu życia. Na przykład warto wiedzieć, czy tak jak danego dnia, ubiera się
na co dzień, czy to raczej wyjątkowa sytuacja. Dopiero na tej podstawie mogę zdecydować,
rodzaju misja, jej spełnienie znajduję
co do niej pasuje i jaka fryzura sprawdzi się przy jej temperamencie i sposobie bycia.
w udanej zmianie wizerunku klienta
M.K.: Można się tego nauczyć?
D.Sz.: Wszystkiego można się nauczyć, pod warunkiem, że robimy to z zamiłowania do zawoczy klientki” – mówi Dorota Szlązak
du (uśmiech). Uważam, że we fryzjerstwie, oprócz posiadania tych wszystkich umiejętności,
o których wspomniałam, trzeba kochać pracę z ludźmi, być empatycznym. Wtedy ma to sens.
M.K.: No właśnie: nauczyć. Słowo klucz. Cały czas mówimy dziś o nauce. Jesteś absolwentką Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku. Gdybyś mogła powiedzieć
o najważniejszych rzeczach, których nauczyła Cię ta szkoła?
D.Sz.: Szkołę zawodową ukończyłam dwadzieścia dwa lata temu. Bardzo dobrze wspominam nauczycieli, którzy mnie uczyli. Myślę, że zwłaszcza
przedmioty ścisłe były prowadzone przez świetnych nauczycieli. Dziś, kiedy prowadzę swoją działalność, bardzo mocno to widzę i doceniam. Ogromnym
atutem jest to, że przedmioty zawodowe odbywały się w szkole, a nie na kursach, co w tym zawodzie jest naprawdę ważne. Ich nauka rozłożona jest na
trzy lata, jest więc czas, by nauczyć się spokojnie kolejnych czynności.
M.K.: Twoje nazwisko jest rozpoznawalne w branży, zapracowałaś na swoją markę. To zwykle przydarza się tylko osobom, dla których praca jest pasją.
Za co kochasz swoją pracę?
D.Sz.: Dziękuję bardzo za uznanie. Fryzjerstwo to dla mnie pewnego rodzaju misja, jej spełnienie znajduję w udanej zmianie wizerunku klienta czy klientki. To sprawia, że czuję się potrzebna. No i ja po prostu kocham ludzi (uśmiech).

FOTOGALERIA

Dzień Dawcy Szpiku z fundacją DKMS

Zielona Pracownia, warta
ponad 60 000 zł

Niezapomniana wyprawa do Pragi

Fotograficzne plenery to miły
szkolny zwyczaj

Kurs kelnersko - barmański

Pierwsza w historii szkoły
debata uliczna

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

facebook.com/ZespółSzkół-nr-2-im-Ks-Jana
-Długosza-w-Kłobucku
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ZIELONYCH
PRACOWNI
WYSYPWYSYP
ZIELONYCH
PRACOWNI
W POWIATOWYCH
SZKOŁACH
W POWIATOWYCH SZKOŁACH
15 października 2018 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku, miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej i efektownej pracowni biologiczno–geograficznej „Ekolandia”. Utworzenie i wyposażenie pracowni
było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Projekt złożony przez szkołę, w postępowaniu organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach, zyskał pozytywną ocenę funduszu, uzyskując ostatecznie kwotę dofinansowania, w wysokości 36 500,00 zł. Całość
inwestycji wyniosła 59 090,32 zł. To czwarta już Zielona Pracownia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki.
W poprzednich latach, dzięki środkom pozyskanym w konkursie Zielona Pracownia organizowa„Ekolandia” w ZS Nr 2 w Kłobucku

nym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, 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 ogro„Dziupla Badacza” w ZS w Krzepicach

dów 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.
Pracownia chemiczna w ZS Nr 3 w Kłobucku

Informator szkolny 2019/2020
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PROJEKT EDUKACYJNY MEN
„GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU

Rajd
pieszo
–
rowerowy
do
Mokrej
ku Niepodległej”– Pomnik Bitwy pod Mokrą

„Marsz

257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano
dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości w konkursie organizowanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach
programu wieloletniego „Niepodległa”. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się liceum na Skorupki
- III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.
Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13.000 zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10.000zł, pozostałe środki pochodziły z organu
prowadzącego.

Lekcja patriotyzmu prowadzona przez Andrzeja Korusa
Kierownika Zespołu Edukacji i Tradycji w Centrum
Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie

Celem projektu było uczestnictwo w działaniach związanych z uczczeniem setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, realizacja przedsięwzięć związanych z edukacją patriotyczną i obywatelską dzieci, młodzieży i dorosłych
powiatu kłobuckiego, kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich
jak wolność, godność, solidarność i prawa człowieka.
W ramach projektu zrealizowano szereg
działań mających na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:
14

• wykład pracownika naukowego Uniwersytetu
Humanistyczno – Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie wprowadzający w tematykę
i inspirujący młodzież szkolną do udziału w nim
• dwudniowa wycieczka edukacyjna na kielecczyznę ,,Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego legionów” dla 40 uczniów kłobuckiego liceum.
• jednodniowy rajd pieszo - rowerowy do miejsc
pamięci narodowej znajdujących się na terenie
powiatu kłobuckiego ,,Marsz ku Niepodległej”.
W ramach rajdu uczestnicy oddali hołd poległym
w bitwie pod Mokrą – złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym bitwę, zwiedzili Muzeum

Rajd pieszo – rowerowy do Mokrej „Marsz
ku Niepodległej”– w Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby
Pamięci Bitwy pod Mokrą

Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą oraz wysłuchali prelekcji nt. ,,Pociągi pancerne Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej”.
• uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości połączona z udziałem w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”
• otwarcie wystawy pamiątek pt. ,,Drogi do Niepodległej” związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości. Wystawę zorganizowano w formie wykonanych przez uczniów
tablic i plansz edukacyjnych z materiałami ikonograficznymi i fotograficznymi zgromadzonymi
przez młodzież podczas rajdu pieszego, wycieczki edukacyjnej oraz udostępnionych ze zbiorów prywatnych nauczycieli, uczniów i ich rodzin
• prelekcja z historii połączona z panelem dyskusyjnym na temat „II Rzeczypospolita – od narodzin
do upadku” stanowiąca podsumowanie i ewaluację
działań podjętych w ramach projektu. Rangę wydarzenia podkreślił udział dra hab. Roberta Majznera
– prof. Uniwersytetu Humanistyczno– Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie.
Włącznie się w realizację działań związanych
z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dostarczyło całej społeczności
szkolnej pozytywnych przeżyć oraz emocji stanowiących podstawę do budowania świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich.
Informator szkolny 2019/2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
w Kłobucku
Nowoczesna szkoła z tradycjami
Profesjonalna kadra nauczycielska
Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych oraz są
laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych na szczeblu
międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim i powiatowym
Realizuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty oraz programy edukacyjne
Rozwija zainteresowania i talenty uczniów
Współpracuje z uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami
Prowadzi szeroki zakres działań na rzecz społeczności lokalnej
Posiada nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną
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”
przedmioty rozszerzone: geograﬁa, matematyka
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do wyboru: język angielski lub język niemiecki
dodatkowo: ekonomia w praktyce

Klasa „PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA”
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, biologia
lub wiedza o społeczeństwie
do wyboru: język angielski lub język niemiecki
dodatkowo: matematyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie

Klasa „MUNDUROWA”

przedmioty rozszerzone: geograﬁa, historia lub wiedza o społeczeństwie
do wyboru: język angielski lub język niemiecki
dodatkowo: matematyka w praktyce, bezpieczeństwo europejskie

Klasa „POLITECHNICZNA”

przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka lub informatyka
do wyboru: język angielski lub język niemiecki
dodatkowo: informatyka w praktyce

TECHNIKUM NR 3
im. Kazimierza Kosińskiego
TECHNIK HOTELARSTWA
przedmioty rozszerzone: geograﬁa, język obcy
do wyboru: język angielski lub język niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
przedmioty rozszerzone: geograﬁa, język obcy

Nauka języków obcych
(j. angielskiego
i j. niemieckiego)
odbywa się
w podziale na grupy
międzyoddziałowe
z uwzględnieniem
stopnia znajomości
języka obcego.
Nauczyciele prowadzą
dla młodzieży koła
zainteresowań,
konsultacje i zajęcia
przygotowujące
do egzaminu
maturalnego.
Nauka odbywa
się w systemie
jednozmianowym
od 8:00 do 15:05.

do wyboru: język angielski lub język niemiecki

Informator szkolny 2019/2020
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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.

ENTER YOUR FUTURE – program organizacji
AIESEC. Prowadzenie zajęć w języku
angielskim przez wolontariuszy z różnych
krajów świata

Polsko – litewski projekt „Polskie rodziny
w teatrze życia” w Krzyżowej

„Zachować pamięć” – program polsko
– niemieckiej współpracy młodzieży
w Stutgarcie

„Złaz leśny” – projekt edukacji ekologicznej
młodzieży z terenu powiatu kłobuckiego

Uczniowski Amatorski Przegląd Artystyczny,
w tym roku będziemy obchodzić 10 – lecie

„Tropem Wilczym” – organizacja biegu
ulicznego w ramach ogólnopolskiej
akcji dla uczczenia pamięci Żołnierzy
Wyklętych

Warsztaty terenowe dla uczniów z klas
z rozszerzeniami: biologia, geografia,
chemia, fizyka

Rajdy rowerowe

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

Regionalne obchody Dnia Olimpijczyka

Warsztaty naukowe w uczelniach
wyższych

Wycieczki przedmiotowe krajowe
i zagraniczne

ul. ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
34 317 26 52
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zskosinski.edu.pl
zskosinski@cyberia.pl

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

ZNANY ABSOLWENT Paweł Kotkowski
Paweł Kotkowski – absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach, obecnie Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku.
Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec i nauczyciel - społecznik
propagujący zdrowy i sportowy styl życia.
Wiedza, którą wyniosłem z liceum na Skorupki umożliwiła
mi kontynuację nauki na studiach wyższych, podobnie
jak i wielu innym absolwentom. Nasi nauczyciele wpoili w nas
takie wartości jak otwartość, tolerancję i zdolność umiejętnej
obrony własnego zdania. Nasze wspólne wyjazdy i imprezy
rozwinęły we mnie umiejętności organizacyjne, uzmysłowiły korzyści płynące ze współpracy w grupie.
Te właśnie cechy są niezbędne w moim życiu zawodowym.

as .
Dołącz do n
!
Zapraszamy

FOTOGALERIA

- NASZE OSIĄGNIĘCIA

Alicja Długosz - laureatka stypendium
Prezesa Rady Ministrów

Wyróżnienie dla grupy teatralnej „Hybryda”
w XVIII Przeglądzie Zespołów Teatralnych
Szkół Średnich, zorganizowanym przez Tatr
im. A. Mickiewicza w Częstochowie

I miejsce w Wojewdzkim
Wszechstronnym Konkursie Konesera
Polszczyzny (Paulina Bogacz,
Alicja Długosz)

Nagroda specjalna w Ogólnopolskim
Konkursie Bohaterowie są wśród
nas (Magdalena Dederko, Paulina
Biernacka, Ewa Sikorska)

Magdalena Dederko, dwukrotna laureatka
stypendium Ministra Edukacji Narodowej
za wybitne osiągnięcia

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historia i kultura Żydów polskich (Marta Kotynia)

I miejsce w I Powiatowym konkursie
wiedzy „Przyroda Powiatu
Kłobuckiego” (Błażej Krawiec)
Wycieczki przedmiotowe krajowe

Laureatki stypendium Burmistrza
Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów
i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck
za rok szkolny 2017/18 (Alicja Długosz,
Magdalena Dederko, Zuzanna Tomczyk,
Amanda Skotalczyk, Julia Macoch, Martyna
Kozioł)

Informator szkolny 2019/2020

III miejsce w Regionalnym konkursie
z języka niemieckiego „Österreich: Land,
Leute, Sprache” (Ula Sawicka)

I miejsce w Powiatowych zawodach
w tenisie stołowym dziewcząt
(Zuzanna Kowalczyk, Oliwia Młyńczyk,
Magdalena Luzar)
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PRZYSTAŃ TURYSTYKI AKTYWNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

Otwarcie Przystani turystyki aktywnej w Zespole Szkół w Krzepicach

Pod koniec września 2018 roku w Zespole Szkół w Krzepicach odbyła się impreza sportowo rekreacyjna połączona z oddaniem do użytku odnowionego placu szkolnego.
Uroczystość stała się podsumowaniem inwestycji zrealizowanej w oparciu o wniosek złożony
do „Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Operacji nadano nazwę Odnowienie ciągów pieszo-jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach, w ramach projektu „Przystań turystyki aktywnej
i rekreacji na Liswarciańskim Szlaku Rowerowym”. Celem inicjatywy było stworzenie infrastruktury
dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”. Złożony w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek uzyskał dofinansowanie, a wartość operacji wyniosła 247 500,40 zł, w tym
środki pochodzące z EFRROW 157 484,50 zł. W ramach projektu powstał parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo - jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach
oraz do spacerów. Całość uzupełniona została ławkami, koszami, stojakami na rowery, blokadami
parkingowymi na łączną kwotę ponad 30 000 złotych.
Pierwsza rowerowa wycieczka inagurująca otwarcie odnowionego obiektu
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
w krzepicach
Wysoka jakość kształcenia potwierdzona honorowym tytułem
„Brązowej” Szkoły 2019 w rankingu liceów Perspektywy
100% 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
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - TRZYLETNIE
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
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: biologia, WOS lub j. angielski /j.niemiecki

TECHNIKUM - CZTEROLETNIE
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH
Technik ekonomista
Technik handlowiec
rozszerzenie: matematyka, geograﬁa do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski

ÓŁ
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A
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W KRZOŁA DL A
- SZK DEGO!
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - TRZYLETNIA
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH
Klasa A - wielozawodowa
zawody: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, przetwórca mięsa, kucharz,
fryzjer, sprzedawca, ślusarz, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik, piekarz, blacharz samochodowy,
murarz-tynkarz, tapicer, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających, cukiernik, lakiernik, blacharz, dekarz.

Informator szkolny 2019/2020
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
w krzepicach

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - CZTEROLETNIE
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
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 ratownictwa i wolontariatu
pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego
rozszerzenie: geograﬁa, historia
do wyboru: WOS, biologia lub j. angielski /j.niemiecki

TECHNIKUM - PIĘCIOLETNIE
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH
Technik ekonomista Technik handlowiec
rozszerzenie: matematyka do wyboru: geograﬁa j. angielski lub j. niemiecki

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

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OFERTĘ EDUKACYJNĄ
DO LICEUM I TECHNIKUM
Indywidualny dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym, które
są realizowane w grupach międzyoddziałowych.
Nauka języka angielskiego obowiązującego wszystkich uczniów
odbywa się na trzech poziomach zaawansowania. Możliwość
wyboru drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego
i rosyjskiego.
Języki obce i przedmioty rozszerzone odbywają się w grupach
międzyoddziałowych. Elastyczny dobór bądź zmiana
przedmiotów.
Dodatkowe konsultacje i zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
OFERTĘ EDUKACYJNĄ
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY
I STOPNIA
Kształcenie zawodowe odbywa
się w zakładach pracy.
Dysponujemy szeroką bazą
pracodawców.
Pomagamy w znalezieniu praktyk
zawodowych.
Bezpłatne kursy prawa jazdy
dla mechaników pojazdów
samochodowych.

Dzięki swym wieloletnim sukcesom dydaktycznym szkoła zyskała zaufanie, sympatię, wiarygodność
i przychylność środowiska. Zespół Szkół w Krzepicach to dobra i przyjazna szkoła posiadająca
wypracowaną przez lata markę dydaktyczną oraz niepowtarzalny klimat bezpieczeństwa, wzajemnego
szacunku i zrozumienia.
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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.
W 2001 roku przeprowadził pierwszą transplantację serca i płuc. Znakomity lekarz i specjalista,
którego dokonania naukowe były wielokrotnie doceniane, o czym świadczą liczne odznaczenia
i nagrody. W ostatnim czasie wyróżniony został doktoratem honoris causa Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji
przyznawanym od 27 lat środowiska gospodarcze Śląska i Opolszczyzny, które honorują osoby
i instytucje kształtujące rzeczywistość i wpływające na lepszą przyszłość.
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.

POWODY
DLA KTÓRYCH WART
O

UCZ YĆ SIĘ W ZESPOLE SZK
ÓŁ
W KRZEPICACH

JESTEŚMY
OTWARCI NA ŚWIAT

REALIZUJEMY
PROJEKTY

PIELĘGNUJEMY
TRADYCJĘ

PRACUJEMY
NOWOCZEŚNIE

INSPIRUJEMY
DO SUKCESU

ODKRYWAMY
TALENTY

Akademia Młodego Licealisty

Wieczornica patriotyczna

Finał WOŚP

Dzień Pierwszoklasisty

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań
Przemysłowych Warsaw Industry Week 2018

Projekt‚ „Zachować pamięć’’ polsko
- niemieckiej współpracy młodzieży

Warsztaty geologiczne
w Górach Świętokrzyskich

ul. Ryły 26
42-160 Krzepice
Informator szkolny 2019/2020

Wieczór Kolęd - grupa artystyczna

34 317 50 21

Praktyki zawodowe uczniów
w Grecji

lo.krzepice.edu.pl

sekretariat@lo.krzepice.pl
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SAMORZĄDOWCY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM

W dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku odbyło się kolejne
spotkanie Starosty Kłobuckiego z Burmistrzami i Wójtami Gmin Powiatu Kłobuckiego.
Głównym punktem spotkania był publiczny transport zbiorowy, a w szczególności dyskusja
nad zapewnieniem połączeń komunikacyjnych w Powiecie. Ostatecznie Samorządowcy Powiatu Kłobuckiego po długiej dyskusji jednogłośnie podjęli następującą deklarację:
„Starostwo Powiatowe w Kłobucku i Gminy Powiatu Kłobuckiego na spotkaniu w dniu
7 marca 2019 roku przyjęły wspólną deklarację o zapewnieniu połączeń komunikacyjnych
dla mieszkańców, a w szczególności młodzieży szkolnej, między gminami a siedzibą Powiatu.”
To ważne stanowisko naszych Samorządowców wychodzące naprzeciw potrzebom Mieszkańców. Wielokrotne zmiany przepisów prawa, ograniczenia ilości kursów autobusowych powodowały
niepewność co do możliwości dojazdu do szkół czy do pracy. Starostwo Powiatowe i Gminy Powiatu
Kłobuckiego blisko współpracują w celu wypracowania optymalnego modelu transportu publicznego
zaspokajającego potrzeby komunikacyjne Mieszkańców naszego Powiatu.
W spotkaniu udział wzięli: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall,
Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego Krzysztof Nowak, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Wójt
Opatowa Bogdan Sośniak, Wójt Lipia Bożena Wieloch, Wójt Przystajni Henryk Mach, Wójt Miedźna
Piotr Derejczyk, Wójt Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński, Wójt Panek Urszula Bujak oraz Wójt Popowa
Jan Kowalik.
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BAZA SPORTOWA SZKÓŁ POWIATOWYCH
Od kilku lat
baza sportowa powiatowych szkół ponadpodstawowych
systematycznie jest
rozbudow ywana
i
unowocześniana. 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 szkole
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 3 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.
Boisko szkolne przy Zespole
Szkół Nr 2 w Kłobucku

Informator szkolny 2019/2020
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60 000 ZŁ NA ODNOWIENIE KSIĘGOZBIORU

W POWIATOWYCH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH!

Nowości wydawnicze w Zespole Szkół Nr 1
w Kłobucku

Podsumowanie Programu w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

Ponad 3000 nowych książek i audiobooków za kwotę 60 000 zł w czterech szkołach, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym - tak w skrócie przedstawia się Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w powiecie.
Od czerwcu 2016 do grudnia 2017 roku w Powiecie
Kłobuckim trwało realizowanie projektu finansowanego
z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W tym
Wzbogacony księgozbiór w Zespole Szkół
czasie w szkołach podejmowano działania wynikające
w Krzepicach
z Priorytetu 3 rządowego przedsięwzięcia - „Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych”, w związku z którym organizowano m.in. spotkania autorskie,
warsztaty pisarskie, wyjazdy na targi książki, realizowano projekty czytelnicze, konkursy, prowadzono
akcje bookcrossingowe itp. Realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do wzrostu kultury i świadomości czytelniczej, rozwijania pasji i zainteresowań, integracji zespołów klasowych oraz zacieśnienia
więzi ze środowiskiem lokalnym, a także kształtowania samorządności uczniów.
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STAWIAMY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W listopadzie 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku zakończono realizację inwestycji
„Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej C.O.” oraz budową magazynu paliwa
(biomasy). Ten nowoczesny projekt współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniosła około 1 300 000 zł, z czego
ponad 900 000 zł, to pozyskane środki zewnętrzne.
Obecnie szkoła posiada, obok bogatej bazy dydaktycznej i świetnie wyszkolonej kadry pedagogicznej, nowoczesne zaplecze techniczne.
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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
Powiat Kłobucki stawia na zdrowie uczniów w podległych mu szkołach. W trosce o najwyższą jakość
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej od dwóch lat doposażane
są gabinety profilaktyki zdrowotnej.
Wszystkie zespoły szkół, dla których Powiat Kłobucki 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 35 000 zł.
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Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w Zespole Szkół w Krzepicach

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

Informator szkolny 2019/2020
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ZS Nr 1 w Kłobucku
www.zsnr1-klobuck.edu.pl

ZS Nr 2 w Kłobucku
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. KS. JANA DŁUGOSZA

www.zs2klobuck.edu.pl

W KŁOBUCKU

ZS Nr 3 w Kłobucku
www.zskosinski.edu.pl

ZS w Krzepicach
www.lo.krzepice.edu.pl

POWIAT KŁOBUCKI
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck
34 310 95 00, fax 34 310 95 07
www.powiatklobucki.pl
starostwo@klobuck.pl
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