
 
 
 
 
 

OPIS SZKOŁY 
 

III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku jest 

najstarszą szkołą średnią w mieście, powołaną do życia we wrześniu 1945 roku.  

Przez ponad 75 lat swojej działalności szkołę ukończyło kilka tysięcy absolwentów,  

z których większość podjęła dalszą naukę w szkołach wyższych, kończąc renomowane 

uczelnie, zarówno krajowe jak i zagraniczne. W gronie absolwentów tej szkoły znajdują się 

wybitni znawcy prawa (sędziowie i adwokaci), profesorowie wyższych uczelni, lekarze, 

pedagodzy, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, aktorzy, artyści, dziennikarze, 

księża, żołnierze zawodowi, policjanci, ludzie polityki i biznesu.  

III Liceum Ogólnokształcące im. K. Kosińskiego w Kłobucku uzyskało jedne  

z najlepszych wyników z egzaminu maturalnego w kraju w latach szkolnych 2018/2019, 

2019/2020 co uplasowało Powiat Kłobucki najwyżej w województwie śląskim oraz w 

pierwszej piątce powiatów w Polsce w rankingu zdawalności egzaminu maturalnego w 

liceach ogólnokształcących. Abiturientka szkoły w sesji maturalnej 2019 uzyskała tytuł 

najlepszej polskiej maturzystki w VI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 

100%”. 

Szkoła realizuje podpisane umowy o współpracy z uczelniami wyższymi,  

m.in. z Uniwersytetem Humanistyczno–Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie oraz 

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Współpracujemy również z Politechniką 

Częstochowską w ramach projektu „Szkoły Partnerskie” oraz Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Katowicach. ZS nr 3 w Kłobucku współpracuje także ze Stowarzyszeniem „Ziemia 

Zdegradowana Przywrócona Życiu” w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Przyrodniczej 

w Podlesicach oraz z trenerami Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz PKO BP S.A. w ramach 

projektu edukacyjnego „Akademia Przedsiębiorczości”. 

Dzięki współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz  

z międzynarodową organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży uczniowie ZS nr 3 

w Kłobucku biorą udział w międzynarodowych projektach, min.: w polsko-litewskim projekcie 

„Polskie rodziny w teatrze życia”, a także w polsko-niemieckich wymianach młodzieży przy 

realizacji projektu „Zachować pamięć”.  

Szkoła współorganizuje co roku ogólnopolski projekt "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych: „Mikołaj na Kresy”, 

„Razem na święta”, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Ponadto uczniowie w ramach zajęć przedmiotowych uczestniczą w zajęciach 

wykładowych i laboratoryjnych organizowanych przez uczelnie wyższe: Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Częstochowską, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski w Opolu oraz Uniwersytet 

Humanistyczno–Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  
III L ICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁOBUCKU 



Szkoła oprócz współpracy z uczelniami wyższymi współpracuje również z różnymi 

instytucjami i przedsiębiorstwami, m.in. z Jednostką Strzelecką „Warszyc”, 

Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach, którzy objęli 

honorowy patronat nad klasami mundurowymi. Od 2015 roku szkoła współpracuje, w ramach 

podpisanego porozumienia o współpracy z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił 

Specjalnych „Szturman” w Lublińcu. 

Na uwagę zasługuje również stała współpraca z Polskim Radiem Katowice S.A., TVP 

Katowice, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Nadleśnictwem Kłobuck, LOP  

w Kłobucku, LOK w Częstochowie, Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną 

SANEPID w Kłobucku, Komendą Powiatową Policji w Kłobucku oraz ze Stowarzyszeniem 

Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Powiatową Poradnią Psychologiczno–

Pedagogiczną w Kłobucku, Towarzystwem Przyjaciół Kłobucka. 

W szkole znajduje się Szkolne Muzeum Turystyki Rowerowej im. W. Niemczyka oraz 

działa Szkolny Klub Turystyki Rowerowej "OKSZA", który w ciągu kilkudziesięciu lat swojej 

działalności wielokrotnie zdobywał tytuł najlepiej działającego koła turystyki rowerowej  

w Polsce. 

Działalność w istniejącym Radiowęźle Szkolnym „Ćwiarteczka” – „Skorupiaki za 

mikrofonem”, Kole Teatralno - Literackim „Hybryda”, redagowanie Gazetki Szkolnej 

„Skorupka - Odkrywca” oraz udział w wewnątrzszkolnym konkursie piosenki „Skorupiada 

Songs” i konkursie angielskiej piosenki świątecznej ,,Christmas is coming” - czy Uczniowskim 

Amatorskim Przeglądzie Artystycznym szkół ponadpodstawowych i podstawowych Powiatu 

Kłobuckiego (którego III LO jest organizatorem), może być dla uczniów angażujących się w 

te przedsięwzięcia, początkiem karier dziennikarskich, artystycznych czy politycznych. 

W szkole organizowane są dla młodzieży m.in. warsztaty dziennikarskie (prowadzone 

przez redaktor Telewizji Regionalnej TV Katowice), prawnicze (prowadzone przez sędziów, 

adwokatów z Częstochowy i Katowic) oraz warsztaty bankowe (prowadzone min. przez 

trenerów Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz pracowników PKO BP S.A.). 

Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów z ofertą pozalekcyjnych zajęć 

dodatkowych, przygotowujących do matury ze wszystkich przedmiotów maturalnych, 

a dla zainteresowanych oferuje udział w licznych kołach zainteresowań. 

Zajęcia wychowania fizycznego oraz sportowe prowadzone są w nowoczesnej hali 

sportowej, siłowni oraz na nowym wielofunkcyjnym boisku szkolnym obejmującym: boisko  

do gry w siatkówkę, w piłkę ręczną oraz 2 boiska do gry w koszykówkę. Kompleks sportowy 

posiada nowoczesne zaplecze sanitarne. Uczniowie zdobywają czołowe miejsca  

w rozgrywkach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku, a także 

reprezentują szkołę na zawodach rejonowych w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, piłce 

nożnej, tenisie stołowym oraz lekkoatletyce. 

Dzięki stałej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Kłobucku, Powiatową Komendą Policji w Kłobucku, Mobilnym Centrum Informacji 

Zawodowej w Kłobucku z zakresu doradztwa zawodowego, Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną SANEPID w Kłobucku i innymi instytucjami, prowadzone są 



wielopłaszczyznowe zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, co zapobiega niedostosowaniom 

społecznym i zmniejsza ryzyko zagrożeń. 

Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów 

uczniów udziela pedagog szkolny.  

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednozmianowym w godz. 8.00-15.05. 

Uczniowie dojeżdżający mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, w której 

mieści się szkolne centrum multimedialne wraz z telewizją. W szkole działa Internet 

bezprzewodowy. 

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka wraz z multimedialną czytelnią, w której zgromadzony 

jest największy księgozbiór w powiecie kłobuckim. 

Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet profilaktycznej opieki medycznej. 

Szkoła jest częściowo dostosowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, 

przyjazna dla uczniów niepełnosprawnych i posiada doświadczenie w kształceniu uczniów  

z różnego typu niepełnosprawnościami. 

Każdy uczeń na czas nauki w szkole otrzymuje do indywidualnego użytku szafkę, w której 

może przechowywać podręczniki, zeszyty oraz wierzchnie okrycia i obuwie zmienne. 

Budynek szkoły i teren przyległy (wraz z parkingiem) jest monitorowany, co w bardzo dużym 

stopniu zwiększa bezpieczeństwo młodzieży podczas pobytu w szkole. 

W szkole realizowanych jest wiele programów i projektów edukacyjnych. Uczniowie 

uczestniczą m.in. w projektach zewnętrznych i wewnętrznych: 

 międzynarodowej wymianie młodzieży z Polski i Niemiec; 

 międzynarodowych projektach w ramach programu „Zachować pamięć” Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży; 

 „Discover Europe” – realizowanym w Niemczech projekcie edukacji europejskiej czyli 

polsko-czesko-niemieckich warsztatach dla młodzieży na temat współczesnej Europy; 

 polsko–litewskim projekcie „Polskie rodziny w teatrze życia” we współpracy z Fundacją 

Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego; 

 projekcie edukacyjnym „Akademia Przedsiębiorczości”; 

 projekcie „Kreator Przedsiębiorczości” realizowanym przez LGD Zielony Wierzchołek 

Śląska we współpracy ze szkołami średnimi powiatu kłobuckiego; 

 projekcie przyrodniczym „Powiat Kłobucki - bez smogu żyje się lepiej ” we współpracy 

ze Starostwem powiatowym oraz WIOŚ w Częstochowie; 

 projekcie „Szkoła teatru” we współpracy z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie; 

 ogólnopolskim programie edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” - akcji bicia 

Rekordu Guinessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 

 projekcie „Nasza Niepodległa” w ramach ogólnopolskiego projektu „Godność, Wolność, 

Niepodległość” realizowanego przez MEN; 



 projekcie biegowo-edukacyjnym „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”; 

 akcji „Narodowego Czytania”, które corocznie odbywa się w całym kraju pod 

patronatem pary prezydenckiej; 

 projekcie czytelniczym „Jak nie czytam, jak czytam!”; 

 memoriale im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego; 

 akcji „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę 

pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności; 

 projekcie patriotyczno-edukacyjnym „Żołnierze Warszyca – Czas Nadziei. Pamięć  

i tożsamość – Historia mówiona”; 

 projekcie edukacyjnym „Ocalić od zapomnienia pamięć bohaterskich Obrońców 

Śląska” realizowanym przez LGD Zielony Wierzchołek Śląska we współpracy ze 

szkołami średnimi powiatu kłobuckiego; 

 projekcie ogólnopolskim „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2021”; 

 Ogólnopolskim Programie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości „Lekcje z 

Temidą”  w 2021r.. 

 

Uczestnicząc w wymienionych projektach młodzież może pogłębiać swoje zainteresowania  

i rozbudzać pasje. 

Uczniowie III LO im. K. Kosińskiego w Kłobucku bardzo aktywnie angażują się  

w różnego rodzaju przedsięwzięcia poprzez podejmowanie różnorodnych działań na rzecz 

społeczności lokalnej oraz na rzecz własnego rozwoju. Uczestniczą w organizacji akcji 

charytatywnych oraz pracują jako wolontariusze min.: podczas akcji takich jak „Razem na 

święta”, WOŚP czy „Mikołaj na Kresy”. 

Corocznie, we wrześniu, dla uczniów klas pierwszych szkoła organizuje zajęcia 

integracyjne na terenie Nadleśnictwa Kłobuck, podczas których odbywają się zajęcia 

terenowe (m.in. z geografii, biologii), zajęcia sportowe, zajęcia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy, a także warsztaty integracyjne psychologiczno –pedagogiczne 

prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz psychologów i pedagogów Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku. 

W szkole uczeń ma do dyspozycji: 

■ 15 sal lekcyjnych wyposażonych w zestawy multimedialne z dostępem do Internetu; 

■ 3 pracownie specjalistyczne: geograficzno -- fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz 

laboratorium biologiczno-chemiczne z dostępem do Internetu; 

■ 2 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu; 

■ 2 multimedialne pracownie językowe z dostępem do Internetu; 

■ bibliotekę i czytelnię z dostępem do Internetu; 

■ pełnowymiarową salę gimnastyczną; 

■ nowoczesną siłownię; 

■ nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne (do gry w koszykówkę, w siatkówkę  i piłkę 

ręczną); 



■ świetlicę ze szkolnym centrum multimedialnym z dostępem do Internetu; 

■ aulę; 

■ gabinet profilaktycznej opieki medycznej; 

■ gabinet pedagoga szkolnego; 

■ Muzeum Turystyki Rowerowej „Oksza”; 

■ radiowęzeł szkolny „Ćwiarteczka”. 

 

 

Jesteśmy ze Skorupki ☺ 

Dołącz do nas 

ZAPRASZAMY 

 


