
W Liceum Ogólnokształcącym uczeń realizuje przedmioty ogólnokształcące oraz dwa przedmioty w zakresie  

rozszerzonym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących szkoła umożliwia realizowanie przedmiotów 

uzupełniających w zależności od zainteresowania  uczniów, określonego oddziału oraz  możliwości edukacyjnych 

szkoły. 

Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym kończy się egzaminem maturalnym, którego pozytywny wynik 

umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych. 

 

klasa I w – moduł wojskowy z rozszerzonym programem 

nauczania geografii i wiedzy o społeczeństwie 

Klasa o kierunku wojskowym adresowana jest do  

wyselekcjonowanej grupy młodzieży o jasno 

sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie 

zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych 

na przyjęcie dużej porcji wiedzy zarówno teoretycznej  

jak i praktycznej z edukacji wojskowej. 

 

Jednocześnie w ramach przedmiotów ogólnokształcących realizowany jest rozszerzony program nauczania 

geografii i wiedzy o społeczeństwie. W ramach zajęć uzupełniających realizowane będą zajęcia z edukacji 

wojskowej. 

Szkoła uczestniczy w programie Ministerstwa Obrony Narodowej prowadząc pion certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych, polegającą na ścisłej współpracy szkoły z patronacką jednostką wojskową tj.23 Śląskim 

Pułkiem Artylerii w Bolesławcu oraz prowadzeniu zajęć przez instruktorów wojskowych w oparciu o 

infrastrukturę szkoleniową jednostki wojskowej. 

Organizacja zajęć z edukacji wojskowej: 

 wyjazdy do różnych Jednostek Wojskowych (między innymi 10 Brygada Kawalerii Pancernej w 

Świętoszowie, 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu),  

 wyjazdy na poligon i inne, 

 ćwiczenia terenowe w jednostce wojskowej: 2- 3 dniowe w klasie pierwszej i 3- 5 dniowe w klasie 

drugiej,  

 współpraca ze Strażą Graniczną, Policją oraz Stowarzyszeniem byłych żołnierzy 62 Kompanii o 

Specjalności Commando, Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów; 

 współpraca z Klubem Strzeleckim „Bastion” w Dłużynie – zajęcia na strzelnicy 

 zajęcia wzbogacamy wystąpieniami przedstawicieli różnych służb mundurowych. 

 

Warunki, które powinien spełniać kandydat do naszej klasy: 

 musi być odporny na widok krwi i uszkodzenia ciała, 

 musi być sprawny fizycznie (zwolnienie z wf-u eliminuje z grona kandydatów) 



 musi liczyć się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją programu "edukacja 

wojskowa" (obozy szkoleniowe, wyjazdy, ubiór i wyposażenie). 

Absolwenci szkoły mogą liczyć na:  

 odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe 

zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy, 

 pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby 

wojskowej, 

 przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty w rekrutacji). 

 Stałe konsultacje przedstawicieli WKU w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej 

 


