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Zespół Szkół w Krzepicach wyróżnia wysoka jakość kształcenia potwierdzona honorowym tytułem 

„Brązowej” Szkoły 2020 w rankingu „Perspektywy”. Szkoła daje solidne podstawy maturzystom, czego 

dowodem są wysokie wyniki i najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego  

w powiecie kłobuckim. Około 90% absolwentów dostaje się na wybrane kierunki studiów.  

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, która zaspokoi różnorodne oczekiwania.  

Wśród proponowanych klas na szczególną uwagę zasługują oddziały objęte patronatem naukowym  

i opieką uniwersytetów. Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 45 szkół z całej Polski 

zakwalifikowanych do projektu Klasa Akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, klasy 

humanistyczne zostały objęte opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego, 

natomiast klasy biologiczno – chemiczne Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

Młodzież osiąga sukcesy w konkursach powiatowych, ogólnopolskich i olimpiadach 

przedmiotowych, zajmując wysokie miejsca i zdobywając cenne nagrody pieniężne, rzeczowe oraz  

w postaci indeksów na prestiżowe kierunki wyższych uczelni. Na szczególną uwagę zasługują: 

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i oręża polskiego”, Powiatowy Konkurs Wiedzy  

o 100 – letniej Historii Polski Niepodległej, Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan 

Długosz i jego czasy, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Ogólnopolski Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej „OKAWANGO”. 

Szkoła angażuje uczniów w ciekawe i rozwijające programy, projekty np. „Mini ogrody – Ptasi 

ogród w Krzepicach” poszerzający wiedzę ekologiczną, wykorzystywany do prowadzenia zajęć 

przyrodniczych, „Zielona Pracownia Projekt 2017” – „Dziupla badacza”, którego celem było stworzenie 

w szkole kompleksu ekologicznego w postaci minilaboratorium „Dziupla badacza”, innowacyjny 

projekt realizowany w formie gry edukacyjnej „Miniprzedsiębiorstwo”.  

 

Uczniowie Zespołu Szkół uczą się tolerancji, współpracy, otwartości poprzez udział  

w wymianach międzynarodowych, projektach kulturowych i wyjazdach zagranicznych: „Zachować 

pamięć” Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży poświęcony miejscom pamięci terroru 

hitlerowskiego, Polsko – niemiecko – ukraińska wymiana w Międzynarodowym Domu Spotkań 

Młodzieży w Krzyżowej, Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć” we współpracy z amerykańską 

fundacją „The Matzevah Fundation”, wyjazd kulturoznawczy do Londynu „LONDYN – CITYBREAK”. 

 



 

 

 

Zespół Szkół angażuje młodzież w ciekawe przedsięwzięcia oparte na aktywności uczniów  

i w ogólnopolskie akcje charytatywne, np. Ogólnopolska Akcja Bicia Rekordu w Jednoczesnej 

Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej, „Szlachetna paczka”, „Podziel się posiłkiem”, „Wielka  

Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Szkoła podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej 

Ziemi Częstochowskiej.  

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i wykorzystuje nowoczesne technologie  

do prowadzenia zajęć : 

 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, 

 pracownie komputerowe z tablicami interaktywnymi, 

 „Zielona Pracownia” biologiczno – chemiczna w postaci minilaboratorium,  

 zmodernizowana biblioteka i Internetowe Centrum Multimedialne, 

 wielofunkcyjny kompleks sportowo – rekreacyjny „Orlik”, 

 nowoczesna aula z doskonałym systemem nagłośnienia i oświetlenia,  

 nauka poprzez szkolną platformę edukacyjną, 

 prowadzenie zajęć metodą e – learningową, warsztaty, zajęcia terenowe, webinaria,  

 siłownia na świeżym powietrzu. 

 

Historia Zespołu Szkół sięga jeszcze 1945 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Pronobisa powstało 

Gimnazjum w Krzepicach, które stało się podstawą współczesnego LO. Nieprzerwanie w murach szkoły 

trwa proces dydaktyczno – wychowawczy. Wiele odbywających się w niej uroczystości jest wyrazem 

pielęgnowania uniwersalnych wartości i tym samym stanowi źródło inspiracji  

dla kolejnych pokoleń. Przykładem kultywowania tradycji są organizowane od lat zjazdy absolwentów 

oraz obchody „Złotej Matury”, okazją do spotkania są także „Wieczory Kolęd”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


