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BRONEK Zespół Szkół w Krzepicach wyróżnia bogata oferta edukacyjna i wysoka
jakość kształcenia potwierdzona, wyróżnieniem naszego liceum
w kolejnych edycjach rankingu „Perspektywy” analizującym osiągnięcia
szkół w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych, a także udział młodzieży w konkursach i olimpiadach.
Około 90% naszych absolwentów dostaje się na wybrane kierunki studiów.
Szkoła daje solidne podstawy maturzystom, czego dowodem są wysokie
wyniki i najlepsza, prawie 100% zdawalność egzaminu maturalnego,
co daje nam pierwsze miejsce w powiecie kłobuckim. W bieżącym
roku Liceum Ogólnokształcące objęte zostało programem patronackim
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz nawiązało współpracę ze
Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
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Klasa A - akademicka

Klasa B - pod patronatem

pod patronatem SGH

Śląskiego Centrum Chorób Serca

politechniczno-ekonomiczna
rozszerzenie: matematyka i geograﬁa
do wyboru: ﬁzyka lub informatyka

medyczno-przyrodnicza
rozszerzenie: biologia i chemia
do wyboru: ﬁzyka lub j. angielski

Klasa D
sprawnościowa z elementami
ratownictwa i wolontariatu
rozszerzenie: geograﬁa i historia
do wyboru: biologia, WOS lub j. angielski
oraz zwiększona ilość godzin WF

Klasa C
humanistyczno-prawnicza
rozszerzenie: j. polski i historia
do wyboru: WOS lub j. angielski

Językiem obcym obowiązkowym w szkole dla wszystkich jest j. angielski, którego nauczanie
odbywa się na 3 poziomach zaawansowania. Dodatkowym atutem oferty jest dowolność
wyboru drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego i rosyjskiego. Języki obce
i przedmioty rozszerzone będą realizowane w grupach międzyoddziałowych. Istnieje
możliwość elastycznego doboru bądź zmiany przedmiotów. Zapewniamy przygotowanie
do egzaminu maturalnego w formie zajęć dodatkowych i konsultacji.
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Technik ekonomista
Technik handlowiec
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Przedmioty rozszerzone: matematyka, geograﬁa, do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski.
Językiem wiodącym jest język angielski realizowany w grupach w zależności od poziomu
zaawansowania. Absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia na stanowiskach
administracyjno-biurowych i handlowych oraz kontynuowania nauki na studiach.
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Oddziały wielozawodowe
Dysponujemy szeroką bazą pracodawców.
Pomagamy uczniom w znalezieniu praktyk
zawodowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
rynku pracy, doradzamy proﬁl kształcenia.
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Szkoła kształci w zawodach między innymi: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik
motocyklowy, wędliniarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, stolarz, monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk,
elektromechanik, piekarz, blacharz samochodowy, murarz – tynkarz, tapicer, elektromechanik
pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, cukiernik, lakiernik.

Propozycje dla Gimnazjum

Szkoła, nie tylko podczas Dni Otwartych,
chętnie gości w swoich murach gimnazjalistów.

Dowodem na to jest bogata oferta działań skierowanych do młodzieży. Wśród nich wymienić można:
ü Powiatowy Konkurs Matematyczny,
ü Konkurs Języka Niemieckiego,
ü Powiatowy Konkurs Czytelniczy,
ü Powiatowy Bieg Patrolowy,
ü organizację gier miejskich,
ü Akademię Młodego Licealisty (AML). Akademia to cykl ciekawych spotkań dydaktycznych oraz
sportowych prowadzonych w murach Zespołu Szkół w Krzepicach dla uczniów okolicznych szkół
gimnazjalnych.

Akademia Młodego Licealisty
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Liceum Ogólnokształcące w Krzepicach znalazło się w gronie 45 szkół z całej Polski
zakwaliﬁkowanych przez uczelnię do projektu „Klasa Akademicka SGH”. Polega on na
współpracy Uczelni z wyróżniającymi się w Polsce liceami. W ramach programu organizowane są
dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz
współpracowników SGH. Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie
Szkoły. Program daje możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu czyli objęcie
wsparciem naukowym najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy
ze studenckimi kołami naukowymi.

Konferencja SGH
w Warszawie

Zespół Szkół w Krzepicach w czerwcu podpisał porozumienie o współpracy w zakresie
propagowania zdrowego stylu życia, zachowań prozdrowotnych i idei transplantacji
w społeczeństwie ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Fundacją Śląskiego Centrum
Chorób Serca. Instytucje objęły opieką naukową uczniów liceum ogólnokształcącego
o rozszerzeniach z biologii i chemii, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z kierunkami
medycznymi. Dzięki porozumieniu, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konferencjach
i wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. Angażując się w realizację programu, młodzież bierze
udział w projektach związanych z szeroko pojętą proﬁlaktyką zdrowia i programie „Podaruj Życie”.

Maraton tańca

Dzięki fachowej i doświadczonej kadrze pedagogicznej nasza młodzież osiąga sukcesy
w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, ogólnopolskich i olimpiadach
przedmiotowych, zajmując wysokie miejsca i zdobywając cenne nagrody pieniężne, rzeczowe
oraz w postaci indeksów na prestiżowe kierunki wyższych uczelni.
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Nasze Liceum, które zawsze stawia na sport i rekreację ruchową swoich uczniów otrzymało
certyﬁkat Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu” 2013/14. Młodzież w trzynastoletniej
rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych SZS o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
i Starosty dziewięciokrotnie zajmowała pierwsze miejsca.
Uczniowie kilkukrotnie wywalczyli tytuł Mistrzów Rejonu
Częstochowskiego w tenisie stołowym (dziewczęta dwa razy
zdobyły tytuł Drużynowych Mistrzyń Śląska).

Maciej Cer został laureatem
Ogólnopolskiej Olimpiady
Tematycznej „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego”
Anna Bogatko, uczennica klasy
IIIc jest ﬁnalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Kanadzie, Discover Canada
2017, którego współorganizatorami są Uniwersytet Śląski oraz
I Liceum Ogólnokształcące
w ZSO w Żorach.

Nasz „Orlik”

II miejsce w Powiatowych
Zawodach Strzeleckich

Jakub Jadczak - II miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju
Tanecznym w Krakowie

We wrześniu 2011 na terenie Zespołu Szkół w Krzepicach oddano do
użytku kompleks boisk sportowych „Orlik”. Był to pierwszy projekt na
terenie Powiatu Kłobuckiego w ramach rządowego programu „Moje
Boisko – Orlik 2012”. Jego głównym celem jest udostępnianie dzieciom,
młodzieży oraz osobom dorosłym nowoczesnej infrastruktury, aby
zachęcać do uprawiania sportu i aktywności ﬁzycznej. Na Orliku
odbywają się zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne prowadzone
w różnorodnych nowoczesnych i atrakcyjnych formach: gier, zabaw,
zawodów oraz turniejów sportowych. Funkcjonuje również Amatorska
Orlikowa Liga Piłki Nożnej, w ramach której rozgrywane są mecze
dorosłych pasjonatów footballu.

Nasze programy

W roku 2016 krzepickie liceum uczestniczyło w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
organizowanym i współﬁnansowanym przez MEN i Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Celem
przedsięwzięcia było wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez
wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze. Doposażenie w atrakcyjne
dla uczniów książki ułatwia realizację celów kształcenia w zakresie edukacji oraz wpływa
na rozwój zainteresowań młodzieży, kształci twórcze postawy. Biblioteka wzbogaciła się
o 720 pozycji wydawniczych. Realizacji programu towarzyszyły wydarzenia promujące
czytelnictwo: Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, spotkanie autorskie
z Jackiem Getnerem. Uczniowie uczestnicząc w licznych projektach czytelniczych, rozwijali pasje
i zainteresowania, budzili kreatywność, pogłębiali umiejętności literackie.
Zespół Szkół przystąpił do realizacji programu ekologicznego „Mini ogrody – Ptasi ogród
w Krzepicach” doﬁnansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Celem programu jest pogłębienie zainteresowań ekologicznych i świadomości różnorodności
biologicznej wśród młodzieży, kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. W ramach programu
stworzony zostanie mini – ogród, który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych na tematy przyrodnicze.
Na terenie szkoły nasadzone zostaną: drzewa, krzewy liściaste, iglaki, byliny, wrzosy, pnącza i powstanie również Ptasi Ogród umożliwiający
obserwację ptaków śpiewających. Realizacja programu zapewni poprawę wyglądu terenu szkoły, zwiększy bioróżnorodność oraz stworzy
warunki do odpoczynku i relaksu uczniów.
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Zespół Szkół w Krzepicach angażuje uczniów w ciekawe
i rozwijające przedsięwzięcia: akcje, kampanie,
programy i projekty z zakresu edukacji obywatelskiej,
ekonomicznej, w ramach samorządu uczniowskiego
i wolontariatu, odpowiedzialności globalnej i ekologii,
ﬁlmowe oraz z obszaru działań kulturalnych oparte na
lokalnej aktywności uczniów. Szkoła wychodzi
z założenia, że ciekawe zajęcia - to skuteczna edukacja!

Rozwijanie talentów
i zainteresowań
Współpracujemy z ośrodkami techniki, kultury i sztuki, co
pozwala naszym uczniom rozwijać swoje
zainteresowania. Młodzież uczestniczy w nowoczesnych
l a b o ra t o r i a c h , wa rs z ta ta c h i s e m i n a r i a c h
w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi uczelniami
m.in. Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową
w Opolu, Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem
Łódzkim, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej
w Katowicach, Akademią Jana Długosza
w Częstochowie. Uczniowie mają możliwość rozwijania
swoich pasji i talentów w aktywnie działających na terenie
szkoły grupach: teatralnej, wokalnej, instrumentalnej,
ﬁlmowej, ponadto drużynie PCK i harcerstwie.

Grupa teatralna podczas obchodów „Złotej Matury”

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
- Ogólnopolska Akcja Bicia Rekordu Guinnessa
w jak największej liczbie osób prowadzących
resuscytację krążeniowo-oddechową.

„Dzień Przedsiębiorczości” w lokalnej
rozgłośni radiowej Fama w Kielcach

Gra miejska, Europejski Dzień Języków
Wolontariat - akcja „Szlachetna paczka”

Konferencja naukowa „Jak zorganizować się
w czasie dla pracy i zdrowia”

Zajęcia laboratoryjne
w Centrum Nauki Kopernik

Spotkanie z autorem książek
detektywistycznych - Jackiem Getnerem

Występ grupy instrumentalnej podczas
„Wieczoru Kolęd”
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Od 2012 r. uczniowie biorą udział
w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży, która
odbywa się w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Krzyżowej koło Świdnicy
i jest organizowana przez Fundację „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego. W bieżącym roku
w spotkaniu uczestniczyć będą młodzi ludzie z Ukrainy.
Zespół Szkół w Krzepicach podjął współpracę
z Instytutem Języka Niemieckiego w Duala
w Kamerunie, dzięki czemu nasza młodzież nawiązała
kontakty wirtualne z rówieśnikami z Afryki.

W ramach trwającego cały rok projektu AFS
Polska Programy Międzykulturowe w ubiegłym
roku gościliśmy Hoi Lau z Hong – Kongu,
która uczęszczała na wszystkie zajęcia
dydaktyczne w klasie IIb.

Szkoła współpracuje z amerykańską fundacją
„The Matzevah Funda on”
w realizacji projektu „Krzepice – dwie
kultury – wspólna pamięć”, od wielu lat otaczając
opieką zabytkowy cmentarz żydowski.

Krzepiccy licealiści będą uczestniczyć w programie
„Zachować pamięć” Polsko – Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, który jest poświęcony
miejscom pamięci terroru hitlerowskiego, ponadto
uczniowie będą doskonalić umiejętności językowe
podczas wymiany polsko – niemieckiej w Tübingen.
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I my tworzymy historię... Pierwsze zajęcia w krzepickim liceum rozpoczęły się już 4 kwietnia 1945 r.
i nieprzerwanie w murach szkoły trawa proces dydaktyczno – wychowawczy. Wiele odbywających się
w niej uroczystości jest wyrazem dbania o tradycje, pielęgnowania uniwersalnych wartości i tym samym
stanowi źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń.
ü Jubileusz 50 – lecia istnienia budynku szkoły,
ü obchody „Złotej Matury”, które polegają na spotkaniu dwóch pokoleń maturzystów
np. z roczników 1966 i 2016,
ü w czerwcu 2015 r. miały miejsce obchody 70 – lecia powstania szkoły połączone z Jubileuszowym
X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Liceum,
ü
„Wieczory Kolęd” są okazją do spotkania przyjaciół szkoły, przedstawicieli władz samorządowych
i instytucji współpracujących z placówką, rodziców, nauczycieli oraz absolwentów.

Z tego absolwenta
jesteśmy dumni

Nasi absolwenci studiują na najlepszych
uczelniach w całej Polsce. Są wśród nich lekarze,
prawnicy, architekci, pracownicy naukowi,
dyrektorzy polskich i zagranicznych ﬁrm,
dziennikarze, autorzy książek, księża, a nawet
politycy. Bardzo dobra opinia o szkole i klimacie
tutaj panującym jest odzwierciedlana w ich
wypowiedziach i opiniach: „Z największą
sympa ą i zobowiązaniem wobec mojej kochanej
szkoły …” (Marian Zembala)

„Złota Matura” - rocznik 1966

prof. dr hab. Marian Zembala – W latach 1965 – 69
uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Broniewskiego w Krzepicach. Studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończył w 1974 roku. Od 1993 roku pełni funkcję
dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Prof. Zembala wiedzę i umiejętności zawdzięcza zdobytym specjalizacjom i stażom naukowym
w różnych ośrodkach medycznych w Europie. Został odznaczony licznymi laurami: Papieskim Medalem
ProEcclesia et Pon ﬁcate Benemeren Pierwszego Stopnia, listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu
w Utrechcie za „Polen – Project”, Medalem „Gloria Medicine”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski w 2011 roku, nagrodą specjalną św. Kamila „Patrona chorych i służby zdrowia” oraz „Orderem
Uśmiechu”; w roku 2015 pełnił funkcję Ministra Zdrowia.
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Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne
i prowadzimy zajęcia w niekonwencjonalny sposób:
ü pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt mul medialny,
ü pracownie komputerowe z tablicami interaktywnymi,
ü zmodernizowana biblioteka i Internetowe Centrum Mul medialne,
ü wielofunkcyjny kompleks sportowo – rekreacyjny „Orlik”,
ü nowoczesna aula z doskonałym systemem nagłośnienia i oświetlenia,
ü nauka poprzez szkolną pla ormę edukacyjną,
ü prowadzenie zajęć metodą e-learningową, warsztaty, zajęcia terenowe, seminaria.

Nowoczesna pracownia komputerowa

