Z E S PÓŁ S ZKÓŁ NR 3
III L ICE UM O GÓLNOKS ZT AŁCĄCE

W

K ŁOBUCKU

Dlaczego warto wybrać III Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku:
 bo to najlepsze liceum w Kłobucku, które bardzo dobrze kształci i przygotowuje
do podjęcia nauki w uczelniach wyższych. W ciągu 75 lat szkołę ukończyło ponad cztery
tysiące absolwentów, z których większość podjęła dalszą naukę w szkołach wyższych,
kończąc renomowane uczelnie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wśród absolwentów
jest wielu lekarzy, prawników, inżynierów, sędziów, ekonomistów, ludzi biznesu,
urzędników, nauczycieli, pracowników naukowych;

 zajęcia lekcyjne prowadzi kadra doświadczonych, wykwalifikowanych nauczycieli
 uzyskaliśmy jedne z najlepszych wyników z egzaminu maturalnego w kraju w roku
szkolnym 2018/2019 oraz 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.

 w VI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100%” abiturientka naszej szkoły
uzyskała tytuł najlepszej polskiej maturzystki w sesji maturalnej 2019;

 uzyskaliśmy certyfikat Wiarygodnej Szkoły - certyfikat przyznawany jest na bazie:
wyników egzaminu maturalnego (EWD), poziomu wyposażenia szkoły - bazy
dydaktycznej oraz bezpieczeństwa w szkole;

 uzyskaliśmy certyfikat Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2021 za promowanie pracy
metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań
edukacyjnych;

 uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający udział w Ogólnopolskim Programie
Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości „Lekcje z Temidą” w 2021r.;

 szkoła jest przyjazna młodzieży, bezpieczna – budynek szkoły i teren przyległy (wraz
z parkingiem) jest monitorowany, co w bardzo dużym stopniu zwiększa bezpieczeństwo
młodzieży. W porównaniu z innymi szkołami, głównie częstochowskimi, występuje niski
poziom zagrożeń typu: alkohol, narkotyki, dopalacze, agresja fizyczna czy psychiczna mniejsza szkoła to większe bezpieczeństwo;

 zajęcia

lekcyjne dla wszystkich uczniów odbywają się w systemie
jednozmianowym (800 – 1505) – to oszczędność czasu na dojazd i kosztów dojazdu ;

 szkoła oferuje bardzo dobre warunki do nauki, warunki socjalne – bogata baza
dydaktyczna - sale lekcyjne wyposażone w zestawy multimedialne z dostępem
do Internetu, nowoczesna pracownia informatyczna, dwie pracownie językowe
z dostępem do Internetu, pracownie specjalistyczne (geograficzno-fizyczna, chemiczna,

laboratorium biologiczno – chemiczne) z dostępem do internetu, mundurowa z dostępem
do Internetu, świetlica z centrum multimedialnym, kompleks sportowy: sala
gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, siłownia, nowe boisko szkolne
wielofunkcyjne obejmujące boisko do gry w siatkówkę, piłkę ręczną oraz 2 boiska do gry
w koszykówkę, gabinet profilaktycznej opieki medycznej, szatnia dla uczniów z szafkami
na rzeczy;

 szkoła oferuje szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych – przygotowujących do matury
(ze wszystkich przedmiotów maturalnych) oraz kół zainteresowań według
zapotrzebowania uczniów, np. koła przedmiotowe, Koło Teatralno-Literackie „Hybryda”,
Radiowęzeł Szkolny "Ćwiarteczka" i „Skorupiaki za mikrofonem”, szkolne koło sportowe
SKS, warsztaty dziennikarskie prowadzone przez redaktor TV Katowice, warsztaty
prawnicze, redakcja Gazetki Szkolnej „Skorupka”, zajęcia koszarowe dla uczniów klas
mundurowych w tym z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 przy realizacji programów nauczania współpracujemy z uczelniami wyższymi
i innymi instytucjami – m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem
Humanistyczno - Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie, Politechniką
Częstochowską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Opolskim,
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Polskim Radiem Katowice, Teatrem im. A.
Mickiewicza w Częstochowie, Jednostką Strzelecką „Warszyc” im. gen. S.
Sojczyńskiego „Warszyc” w Kłobucku , z MOK w Kłobucku, Nadleśnictwem w Kłobucku,
Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” w Lublińcu,
TVP Katowice, LOP Kłobuck, Towarzystwem Przyjaciół Kłobucka;

 realizujemy wiele programów i projektów edukacyjnych i profilaktycznych –
projekty w ramach programów Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji
„Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Projekt „Szkoła Teatru”, projekt „Kultura
Bezpieczeństwa”, „Akademia Przedsiębiorczości”, „Godność, Wolność, Niepodległość”,
„Ratujemy i uczymy ratować”, „Wrażliwi na słowa”, „Projektanci edukacji. Od pomysłu do
projektu”, „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” , „Cud Zjednoczenia –
Bitwa Warszawska” , „Ocalić od zapomnienia – pamięci bohaterskich Obrońców Śląska”
i inne;

 szkoła jest otwarta na świat - organizuje liczne wyjazdy przedmiotowe, naukowe,
turystyczne, w tym zagraniczne;

 szkoła oferuje szeroki wybór zajęć sportowych w ramach Szkolnego Koła
Sportowego, m.in.: zajęcia z siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, biegów, halowej
piłki nożnej, zajęcia w siłowni. III LO im. K. Kosińskiego w Kłobucku szczyci się wieloma
osiągnięciami sportowymi uczniów;

 nauka języków obcych w każdej klasie odbywa się w zakresie rozszerzonym –
kontynuacja nauczania języka obcego po szkole podstawowej. Zajęcia z języków obcych
odbywają się w małych grupach - podział na grupy międzyoddziałowe jest dokonywany
w zależności od stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego (na
początku przeprowadzany jest test lub przydział do grup językowych następuje
na podstawie wyników egzaminu po szkole podstawowej). Ponadto uczniowie mogą

uczestniczyć w licznych tematycznych konkursach językowych z języka angielskiego
i języka niemieckiego oraz międzynarodowych wymianach młodzieży;

 szkoła kładzie duży nacisk na kształcenie przedmiotów w zakresie rozszerzonym
oraz przygotowanie uczniów do matury.
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