Zespół Szkół CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie
NOWOCZESNA SZKOŁA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ

Historia Zespołu Szkół w Krzelowie sięga 1945 roku, kiedy to po zakończeniu wojny zostało
powołane przez Ministerstwo Rolnictwa Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. Dla potrzeb
powstającego liceum zaadoptowano pałac Wielopolskich. Do nowo wybudowanego budynku
szkoła została przeniesiona w 1970 roku. W ponad sześćdziesięcioletniej tradycji Zespołu
Szkół istniały różne kierunki kształcenia, głównie rolnicze i ekonomiczne. Jednak to ludzie
a nie mury tworzą historię każdej szkoły. Nasi absolwenci zajmują wysokie stanowiska
w administracji państwowej, są pracownikami naukowymi wyższych uczelni, działaczami
społecznymi, sportowymi, organizatorami życia kulturalnego. W rodzinnych miejscowościach
piastują funkcje sołtysów, wójtów, starostów.

Obecnie, Zespół Szkół w Krzelowie wychodzi
z szeroką ofertą edukacyjną proponując
atrakcyjne kierunki kształcenia; Technikum:
technik ochrony środowiska, technik weterynarii,
technik
architektury
krajobrazu,
technik
agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa
domowego, technik rolnik, technik mechanizacji
rolnictwa; Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, posadzkarz. Szkoła bierze udział w projektach finansowanych z EFS, organizuje szereg
zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkolenia dla społeczności lokalnej. Jest przygotowana do przyjęcia ucznia niezależnie od miejsca
zamieszkania, dysponuje miejscami w internacie szkolnym z zapleczem żywieniowym oraz z dostępem do Internetu. Posiada nowocześnie
wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie informatyczne, Szkolne Centrum Informacji, istniejącą od 55 lat bibliotekę szkolną, warsztaty do
praktycznej nauki zawodu, salę gimnastyczną, boiska sportowe, siłownię, świetlicę, stołówkę oraz bazę do hipoterapii.

Nauczyciele zespołu szkół w Krzelowie obejmują opieką zarówno ucznia zdolnego jak i z trudnościami szkolnymi.
Prowadzone są zajęcia dodatkowe z zastosowaniem aktywizujących metod, będące alternatywą płatnych korepetycji
przygotowujących do egzaminu maturalnego, na które ze względu na sytuację materialną większość naszych uczniów
nie może sobie pozwolić.
Dla uczniów z technikum prowadzone są zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Została
nawiązana współpraca ze stadniną koni w Michałowie oraz szkołą w Chrobrzy gdzie nasza młodzież może odbyć
praktyki zawodowe.
W szkole od 2002 roku działa 18 Drużyna Starszoharcerska. Harcerze co roku w czasie szkolnej wieczerzy
rozprowadzają Betlejemskie Światło Pokoju, przyłączają się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
obejmują opieką pobliskie miejsca Pamięci Narodowej.
W ramach zajęć rekreacyjno - sportowych uczniowie mogą poprawić swoją
tężyznę fizyczną w dobrze wyposażonej szkolnej siłowni, mogą nauczyć się
jazdy konnej na hodowanych w szkolnym gospodarstwie koniach rasy –
konik polski. Przy zajęciach sportowych nie można pominąć, wywołującej
ogromne emocje Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej, w której już od sześciu lat
uczestniczą wszystkie klasy. Należy tez wspomnieć, że imprezy sportowe
zarówno te szkolne jak i lokalne uatrakcyjnia taneczna oprawa istniejącej w
naszej szkole grupy cheerleader’ek.
Dla zainteresowanych uczniów prowadzone są zajęcia z informatyki w
nowych pracowniach informatycznych z profesjonalnym oprogramowaniem.
Nasi uczniowie tradycyjnie co roku w konkursach i olimpiadach zdobywają
atrakcyjne nagrody oraz indeks Akademii Rolniczej w Krakowie.
Przez ostatnie lata byli to: Elżbieta Kornalska, Grzegorz Woźniczka, Norbert
Kuleta, Martyna Cholewa. Absolwenci Zespołu Szkół CKP
w Krzelowie kontynuują naukę nie tylko na uczelniach rolniczych. Między
innymi studiują: informatykę, prawo, pedagogikę, elektronikę
i telekomunikację, medycynę weterynaryjną oraz romanistykę i filologię angielską.

Ważne atuty Zespołu Szkół w Krzelowie:
• usytuowanie z dala od coraz częściej napływających do wielu szkół poważnych problemów
wychowawczych,
• brak anonimowości w szkole, co ogranicza zbliżanie się do szkoły osób obcych,
• indywidualne podejście do każdego ucznia - przyjazne ale wymagające środowisko
wychowawcze,
• dla uczniów spoza terenu internat w bliskim sąsiedztwie szkoły.

