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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Proponujemy wybór jednego z czterech profili: ogólnopolicyjnego, humanistycznego, 

politechnicznego (inżynierskiego) lub medycznego. 

 

Program kształcenia uzupełnia szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – wycieczki tematyczne, 

międzynarodowe projekty wymiany, uczestnictwo w imprezach artystycznych, działalność w kołach 

zainteresowań, szkolnym chórze, drużynie ZHP, klubie PTTK, SKS w różnych dyscyplinach sportu, 

sekcjach sportowych (samoobrony, strzelectwa, narciarstwa biegowego, kajakarstwa) i in. Ponadto,  

w ramach wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych LO mogą uczestniczyć w zajęciach nauki 

pływania na krytym basenie usytuowanym tuż przy szkole. 

Profil ogólnopolicyjny   

Oddział nazywamy "ogólnopolicyjnym" ze względu na zestaw 

przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz obowiązkowy 

przedmiot dodatkowy "Edukacja ogólnopolicyjna". 

Realizowanie w zakresie rozszerzonym języka obcego i wiedzy  

o społeczeństwie oraz do wyboru w klasie drugiej: historii lub geografii, 

umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej z tych przedmiotów. 

Kierunek daje tym samym możliwość dostania się na renomowane uczelnie 

państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym 

kierunku studiów ze szczególnym uwzględnieniem prawa, administracji publicznej, AWF (gdyż w tej klasie 

zwiększona została również liczba godzin z WF) oraz w tzw. szkołach mundurowych. 

Zakończenie zajęć z bloku "Edukacja ogólnopolicyjna" wiąże się z uzyskaniem przez absolwentów 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdawania egzaminów do szkół policyjnych. 

Przedmiot EDUKACJA OGÓLNOPOLICYJNA składa się z czterech bloków tematycznych: 

1. Zagadnienia ogólnopolicyjne - m.in. etyka zawodowa policjanta; organizacja i zadania policji; 

zasady pełnienia służby; zasady zabezpieczania imprez masowych; zasady walki z patologiami; zasady 

odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia; techniki interwencyjne; podstawy kryminologii 

i kryminalistyki; metody dochodzeniowe; elementy medycyny sądowej; 2. Elementy prawa;  

3. Strzelectwo sportowe; 4. Podstawy samoobrony 

Klasy "ogólnopolicyjne" odbywają ciekawe zajęcia dodatkowe z zakresu prawa, samoobrony 

i strzelectwa sportowego. Uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych z udziałem jednostek 

mundurowych, obozach i ćwiczeniach terenowych oraz wycieczkach tematycznych. Ponadto, w ramach 

wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach nauki pływania na krytym 

basenie usytuowanym tuż przy szkole. 

Do oddziałów o kierunku ogólnopolicyjnym przyjmowani są uczniowie mogący uczestniczyć  

w zajęciach wychowania fizycznego oraz obowiązkowych ćwiczeniach z samoobrony, strzelectwa 

i pływania. Kandydaci muszą dostarczyć pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)  

lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w wymienionych zajęciach. 

Profil humanistyczny   

Oddział nazywamy humanistycznym ze względu na przypisaną 

mu grupę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz 

przedmioty uzupełniające. Uczeń oddziału ma rozszerzony j. polski, 

wybrany język obcy i do wyboru: historię lub geografię. Ponadto, 

w oddziałach humanistycznych realizowane są różnorodne dodatkowe 

zajęcia dające możliwość wszechstronnego rozwoju. 

Klasa humanistyczna daje możliwość dobrego przygotowania 

się do matury, zarówno obowiązkowej jak i rozszerzonej. Absolwenci mają ułatwioną drogę na 

wymarzone studia na różnych kierunkach. 

Absolwenci tego kierunku, którzy nie myślą o studiach, będą mogli zdać obowiązkową maturę  

z dobrym wynikiem, a wiedza i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia ułatwią im zdobycie ciekawego 

zawodu na kursach lub w szkołach policealnych. 
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Profil politechniczny (inżynierski)   

Oddział nazywamy politechnicznym ze względu na zestaw przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających. 

Dzięki nim uczeń jest przygotowywany do podjęcia w przyszłości 

wszelkiego rodzaju studiów politechnicznych i inżynierskich. 

Realizowanie w zakresie rozszerzonym matematyki, fizyki  

i informatyki umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej z tych 

przedmiotów. Kierunek daje tym samym możliwość dostania się  

na renomowane uczelnie państwowe. Nauka przedmiotów politechnicznych 

w zakresie rozszerzonym wraz z przedmiotem dodatkowym "Podstawy 

projektowania CAD" znacznie ułatwia przyszłym studentom naukę  

na kierunkach inżynierskich. 

Absolwenci tego kierunku, którzy nie myślą o studiach, będą mogli znacznie łatwiej zdać 

obowiązkową maturę z dobrym wynikiem, a wiedza i umiejętności techniczne nabyte w trakcie 

kształcenia ułatwią im znalezienie ciekawej pracy bądź kształcenie na specjalistycznych kursach  

czy w szkołach policealnych. 

Poprzez połączenie profilu politechnicznego z profilem medycznym we wspólnym oddziale, 

uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych z szerszej puli przypisanej obu profilom 

(biologia, chemia, informatyka, język obcy, fizyka, matematyka). 

Profil medyczny   

Oddział nazywamy medycznym ze względu na zestaw przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających. Dzięki 

nim uczeń jest przygotowywany do podjęcia w przyszłości wszelkiego rodzaju 

studiów uniwersyteckich, medycznych i inżynierskich. 

Realizowanie w zakresie rozszerzonym biologii, chemii i wybranego języka 

obcego (angielski lub niemiecki) umożliwia chętnym zdawanie matury 

rozszerzonej z tych przedmiotów. Kierunek daje tym samym możliwość dostania 

się na różnorodne kierunki przyrodnicze i medyczne renomowanych uczelni 

państwowych. 

Absolwenci tego kierunku, którzy nie myślą o studiach, będą mogli znacznie łatwiej zdać 

obowiązkową maturę z dobrym wynikiem, a wiedza i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia ułatwią im 

zdobycie ciekawego zawodu na kursach lub w szkołach policealnych (w zawodach medycznych, 

technicznych, dotyczących zdrowia i urody, ogrodnictwa, środowiska naturalnego itp.). 

Poprzez połączenie profilu politechnicznego z profilem medycznym we wspólnym oddziale, 

uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych z szerszej puli przypisanej obu profilom 

(biologia, chemia, informatyka, język obcy, fizyka, matematyka). 

 


