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STAROSTA KŁOBUCKI

Henryk Kiepura

Zachęcam Was do zapoznania się z ósmym wydaniem „Infor-
matora szkolnego 2022/2023. Oferta edukacyjna szkół ponadpod-
stawowych 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 zain-
teresowań. Tutaj zapoznacie się z ofertą liceów, techników i branżo-
wych szkół I i II stopnia, a także przeczytacie o projektach międzyna-
rodowych 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 na-
uki i osobistego rozwoju.

Wyniki najlepsze w regionie. Egzaminy maturalne w ostatnich latach to sukces naszych maturzystów. 
Nasza młodzież okazuje się być najlepsza w województwie śląskim. Dwukrotnie byliśmy pierwsi pod wzglę-
dem zdawalności matur!!! 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 oraz na realizację własnej ścieżki 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 korzysta-
jącym 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 po-
zyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach 
projektu Zielona Pracownia. Systematycznie unowocześniamy bazę szkół, tak abyście mogli uczyć się
w nowoczesnych, sprzyjających rozwojowi warunkach.

 Technologie przyszłości. Warsztaty szkolne, które od lat z powodzeniem funkcjonują w szkole
na Zagórzu dzięki realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego, po-
przez 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. Szkoły, które mamy przyjemność prowadzić, dzięki dwukrotnemu 
uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, otrzymały dotację na odnowienie księgozbio-
ru w bibliotekach szkolnych. W sumie zakupiono ponad 4 tysiące nowych pozycji książkowych, nowocze-
snych audiobooków, czytników e-booków oraz podniesiono poziom bazy technicznej bibliotek i czytelni.

Świat otwarty dla młodzieży. Uczniowie techników i branżowych szkół rokrocznie wyjeżdżają na za-
graniczne 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, Nie-
miec, 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 najwyż-
szymi ocenami, a także dalszej, satysfakcjonującej nauki w wybranej przez Was placówce. Ufam, iż doko-
nany 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.

Drodzy 
Uczniowie!
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MŁODZIEŻ Z POWIATU KŁOBUCKIEGO 
GOŚCINNIE U PROFESORA MARIANA ZEMBALI

W dniu 16 listopada br. ponad 70 uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego im. W. Borniewskiego
w Krzepicach i z III Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. Kosińskiego w Kłobucku uczestniczyło w wy-
kładach prof. Mariana Zembali w Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. 

Jest to kolejne spotkanie tutejszej młodzieży
z prof. Zembalą zorganizowane przez Powiat Kło-
bucki. Młodzież miała możliwość wysłuchania wy-
kładu profesora oraz prowadziła ciekawą dyskusję. 
Pod koniec spotkania Starosta Kłobucki Henryk 
Kiepura oraz przedstawiciele młodzieży wręczy-
li prof. Zembali obraz przedstawiający Panteon
w Krzepicach – pomnik powstały z inicjatywy wy-
bitnego krzepiczanina mjr Kazimierza Zembali, ojca 
Pana Profesora i kombatantów w 2000 roku. Ustalo-
no także termin kolejnej wizyty w Zabrzu.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

W spotkaniu uczestniczyli również na-
uczyciele z w/w szkół, dyrektorzy Pan Grzegorz
Mastalerz – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzepicach
i Pani Katarzyna Ściebura – Dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Pani Joanna Kulejew-
ska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Starostwa. 
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Tegoroczne wyniki matur uczniów szkół ponadpod-
stawowych, dla których Powiat Kłobucki jest organem pro-
wadzącym, dają jednoznaczne świadectwo - nasze szkoły 
kształcą swoich uczniów na bardzo dobrym poziomie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 
opublikowała w dniu 5 lipca 2021 roku wyniki egzaminu 
maturalnego. Powiat Kłobucki po raz kolejny znalazł się 
w czołówce. Tym samym Powiat Kłobucki uplasował się 
na piątym miejscu wśród 36 powiatów i miast na prawach 
powiatu w województwie śląskim w rankingu dot. odsetka 
zdawalności egzaminu maturalnego w pierwszym termi-
nie.

Za Powiatem Kłobuckim uplasowali się m. in.: Po-
wiat Myszkowski, Powiat Częstochowski, Powiat Gliwicki, 
czy miasta Bytom i Sosnowiec.

Jesteśmy bardzo dumni z uczniów i zaangażowa-
nych w swoją pracę nauczycieli, gdyż pomimo trudności 
w nauce spowodowanych pandemią wirusa COVID-19, 
jest to sukces i zasługa obu stron.

Świetnymi wynikami maturzystów Powiat Kłobucki 
cieszy się już od lat.

Zarówno w roku 2019 jak i w roku 2020 Powiat 
Kłobucki zajmował I miejsce w rankingu OKE. Przez dwa 
lata z rzędu byliśmy  liderem wśród powiatów i miast na 
prawach powiatu pod względem zdawalności egzaminu 
maturalnego. Dwukrotne zwycięstwo w tym „nieformalnym 
rankingu” potwierdzają dane Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej w Jaworznie.

MATURZYŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO
PO RAZ KOLEJNY W CZOŁÓWCE

Świetne wyniki 
naszych uczniów są po-
wodem do dumy. Dwu-
krotnie zorganizowano 
spotkanie podsumowu-
jące sukcesy naszych 
maturzystów. Gratulacje 
składali m. in. Dyrektor 
Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie 
- Alicja Janowska, Sta-
rosta Kłobucki - Henryk 
Kiepura, Wicestarosta 
- Zdzisława Kall, Człon-
kowie Zarządu Powiatu 
Kłobuckiego – Maciej 
Biernacki, Krzysztof No-
wak i Józef Borecki.

W jednym ze spo-
tkań uczestniczył rów-

nież, gość honorowy i jed-
nocześnie absolwent Zespołu Szkół w Krzepicach prof. 
Marian Zembala.

Ten ogromny sukces to powód do dumy, jak rów-
nież powód do dalszej wytężonej pracy na różnego rodza-
ju zajęciach, by w kolejnych latach zdawalność naszych 
uczniów była nadal jedną z najlepszych w Polsce.

Serdecznie gratulujemy! Pracujemy dla Was!

Członkowie Zarządu Powiatu wraz z dyrekcją Delegatury Kuratorium Oświa-
ty w Częstochowie wręczyli nagrody specjalne tegorocznym maturzystom

Starostwo Powiatowe w Kłobucku uhonorowało dyrekcję szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu

Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall dziękują
za przybycie prof. Marianowi Zembali

Specjalne podziękowania dla wychowawców klas maturalnych

Gość honorowy prof. Marian Zembala składa gratulacje 
tegorocznym maturzystom
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POZNAJ POLSKĘ

Wycieczka uczniów z ZS Nr 1 w Kłobucku do Kopalni soli w Wieliczce Wycieczka uczniów z ZS Nr 2 w Kłobucku w Pszczynie

„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Przedmiotem 
przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających
na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im po-
znawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osią-
gnięć polskiej nauki. Wycieczki mogły być realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego.
2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3. Kultura i dziedzictwo narodowe.
4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach realizaci programu, uczniowie ze szkół, dla których Powiat Kłobucki jest or-
ganem prowadzącym, zwiedzali Polskę. Niemal bezpłatne wycieczki objęły 1, 2 i 3 – dniowe 
wyjazdy, zakwaterowanie, zwiedzanie, koszty przejazdu, wyżywienia i ubezpieczenia.  

Uczniowie z naszych szkół mieli okazję zwiedzać miejsca pamięci, muzea, zabytki
i atrakcje w Warszawie, Krakowie, Oświęcimiu, Wieliczce, Mosznej, Pszczynie i katowickim 
Nikiszowcu. Całkowity koszt zadania wyniósł 56.477,32 zł, gdzie 80% środków pozyskano
z budżetu państwa, natomiast 20% ze środków własnych.

 Wycieczka uczniów z ZS Nr 1
 w Kłobucku do Krakowa 

Wycieczka uczniów z ZS w Krzepicach
do Oświęcimia

Wycieczka uczniów z ZS w Krzepicach
do Krakowa

Wycieczka uczniów z ZS Nr 1 w Kłobucku 
na Zamek w Mosznej

Wycieczka uczniów z ZS Nr 2 
w Kłobucku do Katowickiego 
Nikiszowca 

 Uczniowie z ZS Nr 1
 w Kłobucku na Zamku w Mosznej
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AKTYWNA TABLICA W POWIECIE KŁOBUCKIM

Program Aktywna tablica w ZS w Krzepicach

Aktywna Tablica to rządowy  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2020-2024. W latach 2020 – 2021 skorzystały z niego wszystkie szkoły, dla których Powiat 
Kłobucki jest organem prowadzącym. Przy współudziale fi nansowym Powiatu, który wyniósł 
20% (80% środków pozyskano z programu) szkoły zyskały super nowoczesne narzędzia IT
za kwotę niemal 140  000 zł. Osiągnęliśmy tym samym najwyższy poziom wsparcia
TIK w kształceniu.

W ramach projektu zakupiono m.in.: tablice multimedialne, projektory multimedialne, 
monitory interaktywne dotykowe, laptopy.

Bardzo bogate zaplecze dydaktyczne potwierdza naszą pozycję najlepiej wyposażonych 
szkół ponadpodstawowych w regionie.

Monitor multimedialny w ZS Nr 1 w Kłobucku 

Program Aktywna tablica w ZS Nr 3 w Kłobucku

Tablica interaktywna w ZS Nr 2 w Kłobucku
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Klasa A - AKADEMICKA, politechniczno-ekonomiczna 
pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

rozszerzenie: matematyka - geografi a   
do wyboru: fi zyka, informatyka lub j.angielski/j.niemiecki

Klasa B - medyczno-przyrodnicza 
pod patronatem naukowym Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

rozszerzenie: biologia - chemia   
do wyboru: fi zyka 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: geografi a - historia lub geografi a - biologia
do wyboru: WOS lub j. angielski

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  
w krzepicach

NAJS
TA

RSZE 

LICEUM 

W POWIECIE

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.

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona honorowym tytułem 
„Brązowej” Szkoły 2022 w rankingu liceów Perspektywy
Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego 
Klasa akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Klasy objęte opieką naukową i patronatami Uniwersytetów Śląskiego, 
Opolskiego oraz Humanistyczno - Przyrodniczego w Częstochowie
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

Klasy objęte opieką naukową i patronatami Uniwersytetów Śląskiego, 
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„Dzień Pierwszoklasisty”Akcja „Szlachetna Paczka” Wizyta w ŚDS w Krzepicach

Wymiana młodzieży w Krzyżowej Zwiedzanie zakładu Blyss Polska Wolontariat - fi nał WOŚP

Program „Poznaj Polskę” Konferencja „Ignacy Kozielewski - nauczyciel i mistrz” Szkolna grupa artystyczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

W KRZEPICACH 

- EDUKACJA I SZANSE 

NA PRZYSZŁOŚĆ

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  
w krzepicach

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OFERTĘ 
EDUKACYJNĄ DO BRANŻOWEJ 
SZKOŁY I STOPNIA 

Klasy objęte patronatami lokalnych fi rm.

Kształcenie zawodowe odbywa się 
w zakładach pracy. 

Dysponujemy szeroką bazą pracodawców. 

Pomagamy w znalezieniu praktyk 
zawodowych. 

Bezpłatne kursy prawa jazdy dla 
mechaników pojazdów samochodowych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
OFERTĘ EDUKACYJNĄ DO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

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.
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Polsko - niemiecka wymiana
młodzieży - wIzyta w Auschwitz

Warsztaty naukowe
na Politechnice Częstochowskiej

Wycieczka do Londynu

Jednym z  absolwentów, który zawsze podkreśla 
znaczenie okresu nauki w  krzepickim LO jest prof. 
Marian Zembala – kardiochirurg, profesor nauk medycz-
nych, w 2015 r. minister zdrowia, poseł na Sejm VIII kadencji, wielo-
letni 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” wielokrot-
nie 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 ra-
mach 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 po-
dziwiać 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.

ul. Ryły 26
42-160 Krzepice

34 317 50 21 lo.krzepice.edu.pl 
sekretariat@lo.krzepice.pl

ZNANY ABSOLWENT prof. Marian Zembala

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  
w krzepicach

Jednym z  absolwentów, który zawsze podkreśla 
znaczenie okresu nauki w  krzepickim LO jest prof. 
Marian Zembala – kardiochirurg, profesor nauk medycz-Marian Zembala – kardiochirurg, profesor nauk medycz-
nych, w 2015 r. minister zdrowia, poseł na Sejm VIII kadencji, wielo-

UCZ SIĘ

Z

NAJL
EPSZYMI

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.

JESTEŚMY  
OTWARCI NA ŚWIAT

REALIZUJEMY 
PROJEKTY

INSPIRUJEMY 
DO SUKCESU

ODKRYWAMY
TALENTY

  PIELĘGNUJEMY 
TRADYCJĘ

PRACUJEMY     
NOWOCZEŚNIE

współpraca z uczelniami wyższymi 
i instytucjami naukowymi

realizacja wielu rozwijających programów 
i projektów

odkrywanie, wspieranie, promocja 
talentów i pasji uczniów

sukcesy w olimpiadach, konkursach 
dydaktycznych, artystycznych 
i sportowych

bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

udział w międzynarodowych wymianach 
młodzieży

profesjonalna kadra pedagogiczna

nowoczesna baza dydaktyczna

P O W O D Y
DLA KTÓRYCH WARTOUCZYĆ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH 

,
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W listopadzie 2017 roku dokonano uroczyste-
go otwarcia nowoczesnej pracowni CNC w Zespo-
le 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 moder-
nizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 
w Kłobucku” prowadzonego dla szkoły przez samo-
rząd powiatowy.

Celem projektu jest podniesienie możliwości 
edukacyjnych szkoły poprzez modernizację czterech 
specjalistycznych pracowni wchodzących w skład 
kompleksu CNC. Oddany do użytku park maszyno-
wy pracowni obejmuje m.in. obrabiarki CNC (tokar-
ka i frezarka), obrabiarki konwencjonalne, serwery, 
zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 
2D/3D oraz do programowania obrabiarek CNC, a 
także zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządze-
nia wielofunkcyjne oraz plotery.

Kompleks CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobuc-
ku stanowią: pracownia obrabiarek CNC, pracownia 
programowania obrabiarek CNC oraz pracownia mo-
delowania/projektowania 2D/3D, a także pracownia 
obrabiarek konwencjonalnych. 

Na realizację projektu Powiat Kłobucki pozy-

KOMPLEKS PRACOWNI CNC
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU

skał środki fi nansowe 
z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regio-
nalnego UE, w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 
Zadanie zostało wpro-
wadzone przez Powiat 
Kłobucki do planu Re-
gionalnych Inwestycji 
Terytorialnych, opra-
cowanej dla naszej 
części województwa 
śląskiego. Wartość 
projektu wynosi około 
2 mln 800 tys. zł.

Projekt ten, to 
kolejny efekt samo-

rządu 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. 

Powiat Kłobucki nie poprzestaje jednak na w/w 
projekcie. W kolejnych latach planowana jest dalsza 
rozbudowa pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1
w Kłobucku. Planowana jest adaptacja kolejnych 
pomieszczeń warsztatów szkolnych pod rozbudowę 
kompleksu. Docelowo ma powstać  pracownia pro-
jektowania CAD/CAM (10 stanowisk uczniowskich 
+ 1 stanowisko nauczycielskie), zaopatrzona w naj-
nowocześniejsze zestawy komputerowe, ploter urzą-
dzenie wielofunkcyjne. W planach także rozbudowa 
pracowni obrabiarek CNC oraz pracowni obrabiarek 
konwencjonalnych, które zostaną zaopatrzone w ko-
lejny ultranowoczesny sprzęt. Przedmiotowe działa-
nia wynikają z analizy rynku pracy (zapotrzebowania 
na wykwalifi kowanych absolwentów szkół zawodo-
wych).

Szacunkowy koszt projektu: 3 500 000,00 zł, 
w tym dofi nansowanie w ramach programu Fundu-
sze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości ok. 3 000 000,00 zł.

Kolejna ultranowoczesna pracownia podniesie 
i tak bardzo bogatą już ofertę edukacyjną szkoły. 

Uczniowie w czasie zajęć w nowoczesnej pracowni Wyposażenie pracowni CNC

Wyposażenie pracowni CNC 

UCZ SIĘ

Z

NAJL
EPSZYMI

11
Informator szkolny 2022/2023



WYSYP ZIELONYCH PRACOWNI W POWIA-
TOWYCH SZKOŁACH

WYJAZDY ZAGRANICZNE
UCZNIÓW ZESPOŁÓW SZKÓŁ

Torremolinos

12
Informator szkolny 2022/2023



Torremolinos
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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 ERASMUS+ poprzez wyjazdy 
do szkół partnerskich, doskonalenie znajomości języków, 
współpracę z partnerskimi szkołami z Włoch, Austrii, Litwy, 
Ukrainy, Niemiec i Finlandii.

Corocznie realizujemy projekty ERASMUS+ i PO WER dające możliwość odbywania praktyk 
zagranicznych we Francji, Grecji i Włoszech (posiadamy ofi cjalną Akredytację Erasmusa w sektorze 
kształcenia i szkolenia zawodowego do końca 2027 roku).
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. Od roku szkolnego 2022/23 będziemy korzystać z naszej nowej 
pełnowymiarowej hali sportowej.

im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 1

Sekcja narciarska na BIEGU PIASTÓW

Koło PTTK na szlakuZajęcia laboratoryjne na P.Cz.

Szkolny spływ kajakowy

Zajęcia w-f na basenie

Obóz sprawnościowy na Jurze
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Nowoczesna baza
dydaktyczna

Własne warsztaty
szkolne

Oprogramowanie
branżowe

Maszyny
i trenażery CNC

Modelowanie
2D/3D

Auto-diagnostyka
komputerowa

Specjalistyczne
narzędzia

Multimedialne
pracownie

Prawo jazdy
kat. B

Zagraniczne
praktyki

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

TECHNIKUM NR 1
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 1
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 1
w Kłobucku

Technik budownictwa

Technik ekonomista

Technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik profi l CNC

Technik pojazdów samochodowych
w programie nauka jazdy na kat. „B”

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych

UCZEŃ TECHNIKUM MOŻE WYBRAĆ
DODATKOWO EDUKACJĘ MUNDUROWĄ

Kucharz

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik pojazdów samochodowych
w programie nauka jazdy na kat. "B"

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Klasa „AKADEMICKA” pod patronatem

WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
Rozszerzone: 1) biologia, 2) chemia, 3) geografi a. Dodatkowo: „Edukacja ekologiczna”

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

Klasa „MUNDUROWA” (policyjna lub strażacka)
Rozszerzone: 1) j. angielski, 2) wiedza o społeczeństwie, 3) historia lub geografi a. 
Dodatkowo: „Edukacja mundurowa” (samoobrona; strzelectwo; zagadnienia: policyjne, pożarnicze; pływanie; 
pierwsza pomoc; zajęcia terenowe; szkolenia i kursy; udział w zawodach i in.)
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W 1988 r. ukończył Technikum Mechaniczne przy Zespole 
Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Absolwent Wydzia-
łu Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, profesor 
Politechniki Częstochowskiej, zastępca Dyrektora Instytutu 
Technologii Mechanicznych. W 2012 roku uzyskał stopień 
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: 
budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Inżynierii Me-
chanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Od 
2013 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Po-
litechniki Częstochowskiej. Jest też Prezesem Towarzystwa 
Przetwórców Tworzyw Polimerowych - organizacji działają-
cej w ramach SIMP na kadencję 2014-2017. Jest autorem
i współautorem 102 publikacji zamieszczonych w czasopi-
smach krajowych, zagranicznych i materiałach konferencyj-

nych oraz monografi i habilitacyjnej. Bierze aktywny udział w pracach badawczych w ramach działalności statutowej Wydziału, projektach fi nansowanych 
przez NCN oraz Komisję Europejską. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Politechniki Częstochowskiej. Wypromował wielu 
magistrów i inżynierów tej uczelni. Za swoje zaangażowanie wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in.: Medalem Edukacji Narodowej i Nagrodami 
Rektora Politechniki Częstochowskiej. Co sądzi o szkole: „W szkole otrzymałem wsparcie nauczycieli, którzy ukierunkowali mnie, pokazali mi własnym 
przykładem korzyści płynące z pracy naukowej. Pobyt w ZS Nr 1 stanowił doskonały fundament dla mojej pracy naukowej, którą dziś realizuję na Poli-
technice Częstochowskiej. Zachęcam uczniów do tego, by wybierali tę samą drogę życia.”

ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck

34 317 22 31 zsnr1-klobuck.edu.pl 
facebook.com/
klobuckzsnr1 zsnr1klobuck@op.pl

ZNANY ABSOLWENT Dariusz Kwiatkowski

FOTOGALERIA

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 1
w Kłobucku

Innowacyjna pracownia biurowa

Szkolne warsztaty budowlane

Zajęcia z mistrzem kulinarnymSzkolna pracownia fryzjerska

Pracownia obrabiarek CNC

Szkolne warsztaty samochodowe

Pracownia grafi ki komputerowej

Pracownia programowania CNC

Pracownia elektrotechniki
i elektroniki
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 
CZYTELNICTWA 2.0 W POWIECIE KŁOBUCKIM

Ponad 4000 nowych książek i audiobooków, czytniki e-booków, laptopy, komputery stacjonarne, urzą-
dzenia wielofunkcyjne oraz nowoczesne regały, stoliki i półki za prawie 100 000 zł zasiliły szkolne biblioteki
i czytelnie w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki - tak w skrócie przedstawia się realizacja dwóch 
edycji Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa w powiecie.

Nowości wydawncze 
w Zespole Szkół w Krzepicach

Wzbogacony księgozbiór
w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

Wzbogacony księgozbiór
w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

Realizacja Programu w Zespole Szkół w Krzepicach

Przygoda naszych szkół w Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa rozpoczęła się w czerwcu
2016 roku. W roku 2021 z powodzeniem przystąpiono do realizacji drugiej edycji programu, który w naszych 
placówkach potrwa do końca 2022 roku. W tym czasie w szkołach będą podejmowane przeróżne działania 
mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Planuje się zorganizowanie m.in. spotkań au-
torskich, warsztatów pisarskich, wyjazdów na targi książki, realizowanie projektów czytelniczych, konkursów, 
prowadzenie akcji bookcrossingowych itp. Realizowane przedsięwzięcia przyczynią 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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im. ks. jana długosza w Kłobucku

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 2

ZAWÓD PRAKTYKA ZAWODOWA TUTAJ NAUCZYSZ SIĘ

Technik handlowiec 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 kwalifi kacji 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, fi rmy 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.

TECHNIKUM NR 2
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

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
Profesjonalna kadra nauczycielska
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 kwalifi kacje i uprawnienia np. certyfi kowane kursy sztuki barmańskiej, baristy, kelnera 
pod patronatem Stowarzyszenia Kelnerów Polskich

Projekty międzynarodowe

18
Informator szkolny 2022/2023



ZAWODY PRAKTYKA
ZAWODOWA

WAŻNE INFORMA-
CJE

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 klasyfi kacją 
zawodów

w zakładach pracy 
po zawarciu umowy

Kształcimy w ponad 
30 zawodach!

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 kwalifi kacji 
zawodowych.Kucharz, Cukiernik

w nowoczesnej 
pracowni 
gastronomicznej

LICEUM OGÓLNOKOSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

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

PODBUDOWA CYKL
KSZTAŁCENIA WAŻNE INFORMACJE

8-letnia szkoła 
podstawowa 
lub gimnazjum 4 - letni

Nauka w systemie stacjonarnym wieczorowym. 
Możliwość uzyskania wykształcenia średniego.
Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.Zasadnicza szkoła 

zawodowa
Branżowa szkoła 
I stopnia

3 - letni

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 2
w Kłobucku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
IM. KS. JANA DŁUGOSZA 
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- 
bibliografi cznej, prowadzenia sprzedaży.
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ul. 3 Maja 33
42-100 Kłobuck
34 317 22 68

zs2klobuck.edu.pl
facebook.com/Zespół-
Szkół-nr-2-im-Ks-Jana
-Długosza-w-Kłobucku

sekretariat@zs2klobuck.edu.pl

Jeśli chodzi o moje edukacyjne wybory, nic bym w nich nie zmienił 
– z dr. Arturem Sawickim, absolwentem ZS Nr 2 rozmawia Milena 
Kościelniak
Milena Kościelniak: Gdyby miał Pan dziś wrócić do szkoły, na 
jakie zajęcia najchętniej chciałby Pan trafić?
Artur Sawicki: Tylko na jedne? Przynajmniej na kilka (uśmiech)! 
Wybrałbym matematykę u Alicji Hibner, chemię u Małgorzaty Galle-
-Michałowskiej, rachunkowość u Karoliny Bargieły, angielski u Ewy 
Kozak, język polski u Renaty Zmysłowskiej… Zawsze ciekawie było 
też u pani Chalińskiej na fizyce, nawet religię u Andrzeja Sękiewicza 
miło wspominam. Geografia to nie była moja bajka, ale akurat tam 
szło się do Marka (Śliwińskiego – przyp. red.), nie na geografię.
W technikum handlowym to przedmioty praktyczne zawsze intere-
sowały nas najbardziej, to na nich można było poznać specyficzne 
odpowiedzi, adekwatne do branżowych problemów. Prawdę mó-
wiąc, większość przedmiotów mi pasowała, ale może było to podyk-
towane faktem, że nikt z mojej rodziny nie zajmował się podobnymi 
tematami, byłem więc zdany na siebie. Doszedłem do wniosku, że 
albo mi się chce, albo nie – sam musiałem ogarnąć temat i sam z nim 
radzić. Myślę, że pozbierałem ze szkoły to, co najlepsze.
M.K.: Jest Pan doktorem nauk ekonomicznych, pracuje na uczel-
ni, a więc poszedł Pan w kierunku kariery naukowej. Dlatego 
zapytam Pana, jakie trzy umiejętności, wyniesione ze szkoły, 
przydają się Panu dziś w życiu zawodowym najbardziej?
A.S.: Przede wszystkim chęć do nieustannego rozwoju. W Polsce 
mamy taką tendencję do narzekania, że niczego się nie opłaca: uczyć 
się nie opłaca, czytać się nie opłaca, hodować kur się nie opłaca. A 
narzekać się opłaca? Mniej narzekania, więcej działania. I nie mó-
wię, że trzeba od razu iść na nie wiadomo jakie studia na prestiżowej 
uczelni. Wystarczy otworzyć oczy, zainteresować się choć trochę tym, 
co dzieje się wokół, przyjrzeć życiu społecznemu, pomyśleć, gdzie to 
ja mogę coś od siebie dać światu, choćby to miało być oddawanie 
krwi kilka razy do roku. Nauczyłem się patrzeć, nauczyłem się mieć 
coś swojego, pasję, której potrafię się poświęcać. Druga rzecz, to 
rozwijanie samowiedzy. Ona jest niezbędna, aby nie dawać sobą 
manipulować, nie bazować na fake newsach, ale mieć chęć podrą-
żyć, sprawdzić, wyrobić własną opinię. Trzecia taka umiejętność to 
nawiązywanie relacji. Dzisiaj jesteśmy kolegami z ławki, jutro może 
się okazać, że będziemy się nawzajem potrzebować, dlatego warto 

Pozbierałem ze szkoły to, co najlepsze
pielęgnować znajomości i przyjaźnie.
M.K.: Jest Pan prezesem Śląskiego Towa-
rzystwa Marketingowego. Jak zaczęła się 
Pana przygoda z nim?
Towarzystwo powstało w 2005, dołączyłem 
w 2013, kiedy rozpocząłem studia dokto-
ranckie. W moim doktoracie zajmowałem się 
zarządzaniem i promocją, ale doktorat to za-
głębienie w teorii, a ja chciałem znaleźć spo-
łeczność, w której nauczę się uzasadnienia 
teorii w praktyce. Po dwóch latach zostałem 
szefem Towarzystwa na region Częstochowy, 
a od 2017 pełnię funkcję prezesa. Nie jestem 
z Katowic, umówmy się, w ogóle żaden ze 
mnie Ślązak, toteż byłem zdziwiony, że wskazano mnie na prezesa, 
ale cieszę się, że mogę przewodniczyć tej społeczności, ponieważ 
współpraca odbywa się naprawdę na najwyższym poziomie.
A samo Śląskie Towarzystwo Marketingowe to prawdziwy poligon, 
na którym zdobyłem mnóstwo praktycznej wiedzy o marketingu. 
Marketing to dziedzina, która zmienia się naprawdę bardzo szybko, 
wszystko czego się w wąskiej dziedzinie wyuczymy na kursach czy 
szkoleniach, po pół roku nie przystaje już do rzeczywistości. Dlatego 
trzeba tę wiedzę aktualizować na własną rękę, choćby właśnie po-
przez spotkania z praktykami.
M.K.: Wróćmy na chwilę do szkolnych lat. Jak Pan znalazł się
w ZS Nr 2?
A.S.: Tematyka marketingu naprawdę od dawna mnie interesowała, 
dlatego też bez żadnych wątpliwości wybrałem Technikum Handlo-
we przy 3 Maja. Kończąc gimnazjum, mieliśmy możliwość wyboru 
trzech szkół, do których złożymy papiery. Na mojej karteczce widniał 
tylko Zespół Szkół Nr 2, chciałem iść tylko tam i żadnej innej opcji nie 
brałem pod uwagę.
M.K.: Zostajemy w szczenięcych latach. Dziś pełni Pan poważną 
funkcję, a jaki był nastoletni Artur?
Może trochę zagubiony, chyba też nieco zdany sam na siebie. Nie 
miał dostępu do informacji, nie było powszechnego internetu, a 
zawsze miał chęć, by otrzymane informacje weryfikować, sprawdzić. 
Raczej pogodny, choć czasem bywał ponury. Można powiedzieć, pół 
na pół (uśmiech).

Na pewno jednak byłem taki, że czy się chce czy nie, czy się umie czy 
nie, to szedłem na zajęcia. Co to za pomysł, żeby uciekać czy oszu-
kiwać, nie o to chodzi. Przecież sam tę szkołę wybrałem. Lubiłem 
wszystko wcześniej pozaliczać, dzięki czemu na przykład mogłem już 
w czerwcu iść do wakacyjnej pracy. Zresztą, tego nauczyłem się na 
zajęciach praktycznych – wywiązałem się z obowiązków, więc mo-
głem zarobić, jak mnie nauczono. 
Chyba też byłem uparty, wiedziałem, że studia są w zasięgu moich 
możliwości, chciałem dać radę, choć bywało różnie. Jeśli innym się 
udaje, dlaczego mnie ma się nie udać? Mamy darmową edukację, 
każdy może zostać, kimkolwiek chce. I zostałem. Jeśli chodzi o moje 
edukacyjne wybory, nic bym w nich nie zmienił.
M.K.: Najmilsze wspomnienie, związane ze szkołą średnia to...?
A.S.: Najmilsza była kameralna atmosfera, nieważne, czy ktoś uczył 
się w liceum, w technikum czy w szkole zawodowej, każdy się ze 
sobą znał, każdy witał. To samo dotyczyło wykładowców, znaliśmy 
się wzajemnie, a to bezcenna relacja. Z perspektywy doceniam też 
ogromnie stopień zaangażowania nauczycieli w nasze egzaminy. 
Każdy z nich czuł, że na nich ciąży odpowiedzialność za nas. My jako 
uczniowie nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawę, nie zawsze 
szanowaliśmy ogrom ich pracy. Chyba dopiero w czwartej klasie za-
częliśmy to naprawdę rozumieć.
W głowie mam też jedną szczególną sytuację: pamiętam, że realizo-
waliśmy projekt u Karoliny Bargieły i podczas jego podsumowania 
mieliśmy wyjść na środek sali po certyfikaty. Zostałem wywołany 
jako pierwszy. Czułem, że rzeczywiście włożyłem sporo pracy w jego 
realizację, ale budujące było to, że mój wysiłek został dostrzeżony.
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Milena Kościelniak 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 2
w Kłobucku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
IM. KS. JANA DŁUGOSZA 
W KŁOBUCKU

FOTOGALERIA

Wycieczki robimy tak, aby wszyscy wracali 
z nich szczęśliwi. Pozdrowienia z Tenczyna!

Uczniowie ZS 2 mieli dużo szczęścia, mogąc 
odbyć praktyki zawodowe w Andaluzji

Praktyki w hiszpańskim Torremolinos była 
świetnym doświadczeniem

Uczniowie ZS 2 nie tylko się 
uczą, ale też uczą swoich zu-
pełnie małych kolegów podstaw 
swojego fachu podczas war-
sztatów

Dorośli, nie dorośli, ale są zda-
nia, że w Mikołaja zawsze warto 
wierzyć!

Wiedzieliście, że na katowickim Nikiszowcu 
można spotkać słodkie stworki, zwane 
bebokami? Nasze dziewczyny były zauroczone! 

A Wy kiedy ostatnio siedzieliście w pałacu? Akcja charytatywna na rzecz Agatki Kuberskiej 
pokazała, że młodzież z ZS Nr 2 ma ogromne 
serca. Wspólnymi siłami zebrała ponad 4 tys. zł.

Pszczyna przypadła 
wszystkim do gustu 

„Poznaj Polskę”
 – my wybraliśmy czarujące 
miejsca w województwie śląskim

ZNANY ABSOLWENT Artur Sawicki
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„Laboratorium natury” w ZS Nr 1 w Kłobucku

„Ekolandia” w ZS Nr 2  w Kłobucku 

ZIELONE PRACOWNIE
W POWIATOWYCH SZKOŁACH

  6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kło-
bucku, miało miejsce uroczyste otwarcie całkowicie 
odnowionej pracowni przedmiotów przyrodniczych. 
Sala została wyremontowana i  doposażona dzię-
ki środkom pozyskanym w  konkursie Zielona Pra-
cownia, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Zielona pracownia pn. „Laboratorium natury” 
została benefi cjentem projektu i uzyskała dofi nanso-
wanie 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 po-
zyskanym przez Powiat Kłobucki, w  Zespole Szkół
Nr 2 w Kłobucku, utworzono nowoczesną i efektow-
ną pracownię bologiczno-geografi czną „Ekolandię”. 
Projekt złożony przez Powiat Kłobucki, w postępowa-
niu organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach, 
zyskał pozytywną ocenę funduszu, uzyskując osta-

tecznie kwotę dofi nansowania, 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  geografi cz-
no-fi zyczną. Projekty pt. „Eko-chemiczny świat” oraz „EKO-GeoFizyczny świat” zostały bene-
fi cjentami konkursu i  uzyskały dofi nansowanie 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 Bada-
cza” i „Mini ogrody – Ptasi ogród w Krzepicach” uzyskały dofi nansowanie 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  zmodernizowa-
nych 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 no-
woczesne - na  miarę XXI wieku - szkolne   pracownie 
chemiczne, fi zyczne, biologiczne i  geografi czne   wraz 
z  mini laboratoriami. Powstały przyjazne dla uczniów 
miejsca do nauki przedmiotów przyrodniczych poprzez 
możliwość wykorzystywania nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych i technologicznych. Edukacja ekologiczna 
wobec stanu zagrożenia środowiska, negatywnych skut-
ków wykorzystania przyrody i jej zasobów staje się ko-
niecznością. Podniesienie świadomości ekologicznej to 
jedno z najpilniejszych zadań wymagających zdecydo-
wanych, kompleksowych i  zintegrowanych działań po-
dejmowanych wśród młodego pokolenia.
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BAZA SPORTOWA SZKÓŁ POWIATOWYCH

Od kilku lat baza sportowa powiatowych szkół ponadpodstawowych jest systematycznie roz-
budowywana i unowocześniana. 

W 2021 roku rozpoczęto budowę długo wyczekiwanej Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 1 
w Kłobucku. Inwestycja przewidziana jest na lata 2021 – 2022, i kosztować będzie ponad 9 
milionów złotych. Środki w 100% pochodzić będą z budżetu Powiatu Kłobuckiego. Oprócz 
ultranowoczesnej hali sportowej, w skład obiektu sportowego wejdą: 2 magazyny sprzętu 
sportowego, sala wielofunkcyjna, pokój nauczycielski, 4 szatnie przystosowane także do moż-
liwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie wy-
miennikowni, 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 niepełnospraw-
nych oraz 3 na autobusy. Hala sportowa na Zagórzu będzie dopełnieniem bazy sportowej 
Powiatu Kłobuckiego.

Od 2011 roku przy Zespole Szkół w Krzepicach funkcjonuje kompleks sportowy „Orlik”. 
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 komplek-
sem sportowym powstałym na terenie ich szkoły. 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 3 w Kłobucku
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BAZA SPORTOWA SZKÓŁ POWIATOWYCH

Wizualizacja hali sportowej przy ZS Nr 1 w Kłobucku

Etapy prac budowy Hali przy ZS Nr 1 w Kłobucku
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Orlik przy Zespole Szkół w Krzepicach

Boisko szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

BAZA SPORTOWA SZKÓŁ POWIATOWYCH
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Klasa „BIOLOGICZNO-CHEMICZNA” 
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Klasa „EKONOMICZNA”
przedmioty rozszerzone: geografi a, matematyka, język angielski

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

Klasa „MUNDUROWA”
przedmioty rozszerzone: geografi a, historia lub wiedza o społeczeństwie, język angielski

Klasa „POLITECHNICZNA”
przedmioty rozszerzone: matematyka, fi zyka lub informatyka, język angielski

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Kazimierza Kosińskiego

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.

Dołącz do nas! 

To szkoła dla Ciebie!

Nowoczesna szkoła z tradycjami
Profesjonalna kadra nauczycielska
Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów
Bardzo wysoka zdawalność matur w województwie śląskim
Uczniowie są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych 
na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim i 
powiatowym
Realizujemy liczne krajowe i międzynarodowe projekty i programy edukacyjne
Rozwijamy zainteresowania i talenty uczniów
Współpracujemy z uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami
Prowadzimy szeroki zakres działań na rzecz społeczności lokalnej
Posiadamy bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną

w Kłobucku

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 3

geografi a, historia lub wiedza o społeczeństwie, język angielski

Dołącz do nas! 

To szkoła dla Ciebie!

geografi a, historia lub wiedza o społeczeństwie, język angielski

To szkoła dla Ciebie!
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ul. ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
34 317 26 52

www.zskosinski.edupage.org

zskosinski@cyberia.pl

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

Ogólnopolski program edukacyjny
„Ratujemy i uczymy ratować”

Redagujemy szkolne pismo „SKORUPKA”

Organizujemy Europejski Dzień Języków 
Obcych - nauka nie musi być nudna

Realizujemy historyczne projekty edukacyjne, 
np. „1981 Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej 
mówią kamienie”

Zwiedzamy ciekawe miejsca w Polsce i poza 
granicami  kraju

Prowadzimy szkolne radio internetowe – 
„Skorupiaki za mikrofonem”

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

Uczymy się nie tylko w szkole 
–  spotkanie z prof. Marianem 
Zembalą w Śląskim Centrum 
Chorób Serca

Organizujemy zajęcia 
integracyjne dla „pierwszaków”

Uczestniczymy w różnych 
programach, np. „Aktywna tablica”, 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”

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

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

edukacyjnych i kołach zainteresowań.

FOTOGALERIA 
- NASZE DZIAŁANIA

www.facebook.com/
ZS3Skorupki 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 3
w Kłobucku
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„ 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 coutchem 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 fi zycznego. 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.”

Laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów 
- Michał Wośtak, Karolina Jura

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

Drużyna żeńska - I miejsce w Powiatowych 
Mistrzostwach SZS w Kłobucku w biegach 
przełajowych 

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

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

Julia Frydrych – I miejsce w Powiatowym 
Konkursie „Historia Powstań Śląskich
w oczach młodego pokolenia 2021”

Wielokrotnie nagrodzona Szkolna 
grupa teatralna „Hybryda”

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

Drużyna męska – I miejsce
w Powiatowych Mistrzostwach SZS
w Kłobucku w piłce ręcznej

ZNANY ABSOLWENT Łukasz Tomczyk

Dołącz do nas. 

Zapraszamy!

FOTOGALERIA 
- NASZE OSIĄGNIĘCIA

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 3
w Kłobucku
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STAWIAMY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W listopadzie 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 
w Kłobucku zakończono realizację inwestycji „Wymia-
na źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej 
C.O.” oraz budową magazynu paliwa (biomasy). Projekt 
jest współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. War-
tość projektu wynosi ponad 1 000 000 zł, z czego po-
nad 900 000 zł to pozyskane środki zewnętrzne. Na tym 
nie poprzestano. W październiku 2020 roku ukończono 
Projekt „Termomodernizację dachu warsztatów oraz za-
budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół nr 1 
w Kłobucku, ul. Zamkowa 6”. Zakres prac objął termo-
modernizację dachu warsztatów szkolnych - docieplenie 
dachu wraz z niezbędnymi obróbkami dekarskimi oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kWp. Koszt 
zadania wyniósł 1 090 395,63 zł, w tym dofi nansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w postaci po-
życzki i dotacji w łącznej wysokości 458 470,00 zł.

Powiat Kłobucki, w okresie od lipca do grudnia 2021 roku, zrealizował projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
- 2020 pn. Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim, w ramach którego jedno z kluczowych zadań stanowiła „Wymiana źródła 
ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”. 

W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowano nieefektywną kotłownię węglową (2 kotły węglowe na paliwo stałe typu 
ekogroszek)  poprzez wymianę źródła ciepła na efektywniejsze – 2 kotły zasilane biomasą (pellet) o mocy 201 kW każdy z zabezpie-
czeniami, sterownikiem, rozszerzeniem sterownika o moduł kaskady wraz z zestawem podawania paliwa, co w znaczący sposób przy-
czyniło się do osiągnięcia założeń i celu projektu jaki stanowi poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji 
emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu
w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania OZE). Wartość zadania wyniosła 1 003 618,50 zł. Zadanie zosta-
ło dofi nansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości  813 879,18 zł. 

Działania Powiatu objęły także Zespół Szkół w Krzepicach. W okresie od lipca do grudnia 2021 roku, zrealizowano projekt 
współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim”, w ramach którego jedno 
z kluczowych zadań stanowiła „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach”. 

W ramach przedmiotowego zadania zlikwidowano nieefektywną kotłownię węglową (kocioł na paliwo stałe) i zaadaptowano 
pomieszczenie magazynowe szkoły na nowoczesną, ekologiczną kotłownię gazową, gdzie źródło ciepła stanowią trzy kotły gazo-
we kondensacyjne, co w znaczący sposób przyczyniło się do osiągnięcia założeń i celu projektu jaki stanowi poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na ener-
gię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania 
OZE). Wartość zadania wyniosła 1  069  000,00 zł. Zadanie zostało dofi nansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 
w wysokości  632 837,03 zł. 

Obecnie szkoły posiadają, obok bogatej bazy dydaktycznej i świetnie wyszkolonej kadry pedagogicznej, nowoczesne zaplecze 
lokalowe. W najbliższych latach Powiat Kłobucki planuje realizację kolejnych projektów, mających na celu dbałość o środowisko. Jed-
nym z nich jest budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu kłobuckiego, w tym na wszystkich 
budynkach szkół ponadpodstawowych powiatu. Moc instalacji będzie wynikać z audytów energetycznych dla wskazanych obiektów. 
Przedmiotowe działania w projekcie wynikają z konieczności zmniejszenia emisyjności budynków użyteczności publicznej oraz zwięk-
szenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szacunkowy koszt projektu: 3 000 000,00 zł, w tym dofi nansowanie w ramach pro-
gramu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 
2 500 000,00 zł.

Kotłownia zasilania biomasą w ZS Nr 1
w Kłobucku

Nowoczesna kotłownia gazowa w ZS
w Krzepicach

Piec na biomasę w ZS Nr 3
w Kłobucku

           Kotłownia zasilania biomasą w ZS Nr 1
           w Kłobucku
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SETKI TYSIĘCY EURO DLA NASZYCH SZKÓŁ...

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego 
budżet liczony jest w mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edu-
kacyjnych, 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 progra-
mów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego.

SETKI TYSIĘCY EURO DLA NASZYCH SZKÓŁ 
W RAMACH PROGRAMÓW ERASMUS+ I PO WER 

Wyjazd uczniów do Grecji

          Zajęcia podczas zagranicznych praktyk

          Zajęcia podczas
          zagranicznych praktyk

Projekt PO WER szansą do odbycia 
praktyk w malowniczej Maladze

Podobny zakres 
wsparcia ma Program 
Wiedza Edukacja Roz-
wój. Wszystkie szkoły 
Powiatu Kłobuckiego, 
które kształcą zawo-
dowców, od wielu lat 
z powodzeniem biorą 
udział zarówno w pro-
gramie ERASMUS+ 
jak i PO WER. Do-
tychczas z praktyk za-
granicznych skorzystało kilkuset uczniów z Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobuc-
ku oraz z Zespołu Szkół w Krzepicach. Nasi ucznio-
wie podnosili swoje kompetencje zawodowe w takich 
krajach jak m. in.: Francja, Włochy, Niemcy, Austria, 
Grecja i Hiszpania.  Łącznie szkoły pozyskały kilkaset 
tysięcy euro na zrealizowanie projektów. Projekty są 
realizowane w 100% ze środków unijnych.

W najbliższych latach planowane są kolejne 
wyjazdy zawodowców z Zespołu Szkół Nr 1 w Kło-
bucku i z Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku do takich 
krajów jak Grecja i Hiszpania. Obie szkoły mają pod-
pisane stosowne umowy akredytacyjne. Zachęcamy 
do wyboru naszych szkół kształcących w zawodach 
i tym samym wzięcia udziału w najbliższych edycjach 
praktyk i staży zawodowych w ciekawych zakątkach 
Europy!!

Struktura programu Erasmus+ obejmuje nastę-
pujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wy-

miany 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 na-
leż ponad 28 państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej, pań-
stwa EFTA/EOG: Is-
landia, Liechtenstein, 
Norwegia oraz pań-
stwa kandydujące
do UE: Turcja, była 
Jugosłowiańska Re-
publika Macedonii.
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SZYBKI INTERNET W SZKOŁACH POWIATOWYCH

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH

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 Ze-
spół Szkół w Krzepicach oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku zostały 
przyłączone do sieci światłowodowej, która umożliwia korzystającym z niej jednostkom dostęp do In-
ternetu o wysokiej przepustowości. 

Koszt inwestycji w całości pokryła, pozyskana przez Starostwo Powiatowe, dotacja z budżetu 
państwa, w wysokości ponad 255 000 zł. 

Prężnie działająca pomoc przedmedyczna jest 
niezwykle istotna w okresie pandemii wirusa CO-
VID-19. Szkoły są świetnie przygotowane na naukę 
stacjonarną - zostały zaopatrzone w niezbędne środ-
ki czystości i  środki indywidualnej ochrony osobi-
stej. 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 naj-
wyższą jakość udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej systematycznie doposażane są gabinety 
profi laktyki zdrowotnej.

Wszystkie zespoły szkół, dla których Powiat Kło-
buki jest organem prowadzącym, posiadają gabinety 
lekarskie, w których pracują osoby posiadające kwa-
lifi kacje 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.
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OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Na  podstawie porozumień zawartych 
przez Starostę Kłobuckiego Henryka Kiepu-
rę oraz Wicestarostę Zdzisławę Kall z trzema 
gabinetami dentystycznymi, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Powiat Kłobucki mogą korzystać z gwaranto-
wanych świadczeń zdrowotnych z zakresu le-
czenia stomatologicznego.

Opieka stomatologiczna uwzględnia:   
-  świadczenia ogólne, dla dzieci i młodzieży 
do ukończenia 18 roku życia,    
-  świadczenia profi laktyczne dla dzieci i mło-
dzieży do ukończenia 19 roku życia. 

Świadczenia opieki stomatologicznej 
są fi nansowane ze środków ujętych w planie 
fi nansowym Narodowego Funduszu Zdrowia 
i  udzielane są poza kolejnością. Opiekę sto-
matologiczną nad  uczniami sprawuje lekarz 
dentysta spełniający wymagania określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych
ze środków publicznych, w części dotyczącej 
warunków realizacji świadczeń gwarantowa-
nych z  zakresu leczenia stomatologicznego 
dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świad-
czeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o  udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrud-
niony lub wykonuje zawód u świadczeniodaw-
cy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

W wyniku podpisanych 
porozumień opieką stomato-
logiczną objętych zostało ok. 
1665 uczniów szkół ponad-
podstawowych, dla których 
Powiat Kłobucki jest orga-
nem prowadzącym. 

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        

WYKAZ BEZPŁATNYCH
ŚWIADCZEŃ W RAMACH NFZ:
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POWIAT KŁOBUCKI

ISBN 978-83-963752-7-8  

Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck

34 310 95 00, fax 34 310 95 07

starostwo@klobuck.pl

www.powiatklobucki.pl

ISBN 978-83-963752-7-8  
Wydawca: Druk Allegro (tel. 34 318 36 89, e-mail: biuro@drukallegro.pl) na zlecenie Powiatu KłobuckiegoWydawca: Druk Allegro (tel. 34 318 36 89, e-mail: biuro@drukallegro.pl) na zlecenie Powiatu Kłobuckiego

 Egzemplarz bezpłatny

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

ZS Nr 1 w Kłobucku
www.zsnr1-klobuck.edu.pl

ZS Nr 2 w Kłobucku
www.zs2klobuck.edu.pl

ZS Nr 3 w Kłobucku
www.zskosinski.edupage.org

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
IM. KS. JANA DŁUGOSZA 
W KŁOBUCKU




