Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych
im. Ziemi Krobskiej
w Krobi
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi istnieje od 1 września 1997 r.
2 czerwca 2000 r. oddano oficjalnie szkole nowoczesny budynek dydaktyczny, a w listopadzie
2003 r. pełnowymiarową halę sportowo-widowiskową.
W skład zespołu wchodzą szkoły dla młodzieży:
 Liceum Ogólnokształcące – klasa ogólna, językowa, sportowa i mundurowa,
 Technikum – kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec,
technik ochrony środowiska, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
budownictwa i technik usług fryzjerskich,
 Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe.
oraz Liceum dla Dorosłych i Szkoła Policealna.
W 2015 r. w ZSOiZ w Krobi został utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego, dzięki któremu prowadzone są w szkole kursy dla uczniów branżowej szkoły
I stopnia z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Obecnie w szkole naukę pobiera 600 uczniów i słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przez 43
nauczycieli w nowoczesnych klasopracowniach przedmiotowych, w dwóch pracowniach
komputerowych, laboratorium chemicznym oraz dwóch pracowniach gastronomicznych.
Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, auli, sklepiku i pełnowymiarowej hali sportowowidowiskowej. W celu stworzenia jak najlepszych warunków pracy oraz umożliwienia uczniom
wszechstronnego rozwoju klasopracownie wyposażone zostały w nowoczesne pomoce
dydaktyczne: monitory i tablice interaktywne, rzutniki i laptopy.
W ZSOiZ w Krobi organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (kółka przedmiotowe
i zainteresowań), imprezy okolicznościowe (pasowanie uczniów klas pierwszych, WOŚP,
studniówka, zielona szkoła), działa Samorząd Uczniowski, młodzież redaguje gazetkę szkolną
„Gwóźdź”.
ZSOiZ w Krobi nawiązał współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Młodzież wyjeżdża z wizytą na uniwersytety
lub uczestniczy w szkole w ciekawych wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni.
Ponadto ZSOiZ w Krobi od 2005 r. współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych w Bad
Wörishofen w Niemczech (projekty wymiany współfinansowane są przez Fundację PolskoNiemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie) i od 2006 r. z Liceum Technicznym w Kijowie
(projekty wymiany współfinansowane są przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie).
Co roku grupa uczniów wyjeżdża do Niemiec i na Ukrainę lub gości młodych Niemców
i Ukraińców w Krobi. ZSOiZ w Krobi nawiązał także przyjazne stosunki z 6. batalionem
dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie i z 6. batalionem chemicznym Sił Powietrznych w Śremie.
Szkoła podpisała również porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie. Dzięki tej
współpracy uczniowie klas mundurowych mają zajęcia w jednostce wojskowej lub uczestniczą
w spotkaniach z przedstawicielami tych jednostek w szkole.
Uczniowie biorą udział w różnych projektach, np. „I Ty możesz zostać inżynierem”,
„Młodzi Specjaliści”, „e-szkoła Wielkopolska”, „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”,
„Fizyka jest ciekawa”, „Wzorowy uczeń”, „Moja wiedza – mój sukces”. Odnoszą sukcesy

w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym
i krajowym. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy oraz współpracują jako wolontariusze, m.in. z Domami Pomocy Społecznej, Domami
Dziecka, Przedszkolem, Uniwersytetem III Wieku. Społeczność szkolna chętnie angażuje się
również w organizację zajęć dla dzieci w ramach Akademii Młodych Odkrywców,
w przygotowania drzwi otwartych oraz promocję szkoły.
ZSOiZ w Krobi gwarantuje wysoki poziom kształcenia i atrakcyjne metody i formy nauczania.
Jest szkołą bezpieczną i przyjazną młodzieży, dobrze ocenianą w środowisku lokalnym. Co roku
najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów i inne nagrody za osiągnięcia
w nauce. Absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych
i do wykonywania wybranego zawodu.

Lp.
1.

Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym lub zawód

Typ szkoły dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące

2.

Technikum

3.

Innowacje pedagogiczne



cztery przedmioty preferowane przez
uczniów











dwa przedmioty preferowane przez uczniów
zawody:
technik ekonomista
technik handlowiec
technik ochrony środowiska
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik budownictwa
technik usług fryzjerskich
z języka angielskiego i języka niemieckiego
dla klasy pierwszej licealnej językowej
z przysposobienia obronnego dla klas
licealnych mundurowych
z wychowania fizycznego dla klas
licealnych – piłka siatkowa dziewcząt
z wychowania fizycznego dla klas
licealnych – piłka nożna chłopców
klasy wielozawodowe





4.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Lp.

Typ szkoły dla dorosłych

1.

Liceum Ogólnokształcące

2.

Szkoła Policealna



Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym lub zawód


dwa przedmioty preferowane przez
słuchaczy



technik rachunkowości

