
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  
w krzepicach
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
w ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona honorowym tytułem 
„Brązowej” Szkoły 2021 w rankingu liceów Perspektywy
Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego 
Klasa akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Klasy objęte opieką naukową i patronatami Uniwersytetów 
Śląskiego i Opolskiego
Liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach
Około 90% absolwentów kształci się na wybranych
kierunkach studiów najlepszych uczelni w Polsce
Udział w międzynarodowych wymianach młodzieży
Realizacja wielu rozwijających programów i projektów
Szczególna atmosfera, klimat bezpieczeństwa
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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. Lekcje prowadzone 

są przez native speakera. 

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.

Wycieczka do Londynu - CitybreakWymiana młodzieży w Krzyżowej Wolontariat - fi nał WOŚP

Konferencja „Ignacy Kozielewski 
- nauczyciel i mistrz”

Akcja „Szlachetna Paczka” Akademia Przedsiębiorczości

Wigilia Szkolna Warsztaty geografi czne w Górach 
Świętokrzyskich

Program „Zachować Pamięć”

FOTOGALERIA
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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

UCZ S
IĘ

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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