
 

CHARAKTERYSTYKA KLAS 

 

 
W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego: 

 

-Ia-  akademicką -„cywilną” 

 

-Ib-  akademicką – „mundurową” 

 

-Ic -NOWOŚĆ- KLASA POLITECHNICZNA  - „cywilno-mundurowa”   

 

 Nauka w klasach Ib i Ic dla uczniów, którzy wybiorą profil mundurowy, będzie wiązała się z 

noszeniem munduru i realizacją programu przygotowującego do pracy w służbach mundurowych.  

 

 

Klasa Ia-  akademicka -„cywilna” 
 

Klasa o profilu akademickim jest efektem wieloletnich doświadczeń edukacyjnych grona pedagogicznego  

Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy – szkoły o bardzo długiej tradycji, od lat cieszącej się zainteresowaniem 

wśród młodzieży stojącej u progu dorosłości, sentymentem i sympatią wśród absolwentów. Dostrzegamy 

ogromną dynamikę współczesnego rynku pracy, wymagającego dużej elastyczności, interdyscyplinarności 

posiadanych kompetencji oraz konieczności nieustannego kształcenia i doskonalenia się w wielu obszarach 

życia zawodowego. Wiemy, że pracodawcy doceniają pracowników kreatywnych, otwartych na wiedzę i nowe 

doświadczenia zawodowe, świetnie odnajdujących się w międzynarodowym środowisku pracy, o szerokim 

przekroju zainteresowań. Rozumiemy też, że stoisz przez bardzo ważną decyzją i możesz nie mieć jeszcze w 

pełni sprecyzowanych planów na przyszłość – dopiero szukasz nowych pomysłów i odkrywasz swoje talenty. 

Proponujemy Ci profil odpowiadający na te wyzwania.  

W ramach klasy akademickiej oferujemy następujące przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, tj. 

 język angielski, którego znajomość definiuje zdobycie dobrej pracy i rozwój kariery, niezależnie od 

Twojej dalszej drogi zawodowej po szkole średniej.   

oraz dwa przedmioty, które wybierzesz zgodnie z Twoimi zainteresowaniami lub planami: 

 biologia to dobra opcja, jeżeli rozważasz studia medyczne lub okołomedyczne -interesuje cię żywienie 

człowieka, chcesz w przyszłości związać się ze sportem, marzysz o byciu fizjoterapeutą? Twoim 

marzeniem jest własny salon SPA, a składy kosmetyków nie mają dla Ciebie tajemnic?  Zgłębianie 

tajników biologicznych będzie tu idealnym wyborem. 

 wiedza o społeczeństwie – planujesz studia związane z naukami prawnymi? Być może jesteś wrażliwy 

na współczesne problemy społeczne? Pamiętaj również, że WOS jest jednym z przedmiotów 

najczęściej branych pod uwagę przy rekrutacji na uczelniach wyższych.  

 matematyka to doskonały wybór dla osób, które biorą pod uwagę studia techniczne. Wiedzę, którą 

zdobędziesz w naszym Liceum z pewnością wykorzystasz na ćwiczeniach lub laboratoriach na 

politechnice. 

 geografia to nie tylko mapy i strefy klimatyczne. Jeżeli Twoje zainteresowania są związane ze 

zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska naturalnego, społeczną odpowiedzialnością czy 



racjonalną gospodarką zasobami naturalnymi to wybór dla Ciebie. Wybór geografii na egzaminie 

maturalnym również zaoferuje Ci szerokie i zróżnicowane portfolio potencjalnych kierunków studiów. 

 

Klasa Ib-  akademicka – „mundurowa”      WOJSKOWO – POLICYJNO - 

STRAŻACKA 
 

POD PATRONATEM: 

 WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ  w Będzinie 

 WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ w Warszawie 

 8 BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO  w Krakowie  

  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zawierciu   

  GOPR 

    

Jest to klasa liceum ogólnokształcącego, w związku z tym nauczanie odbywa się na takich samych 

zasadach jak w klasach cywilnych.  W klasie tej jest realizowany program przygotowujący uczniów 

do pracy w służbach mundurowych – policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.   

 

W tej klasie  proponujemy:    

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE : 

 język  angielski (obligatoryjnie) oraz 2 do wyboru spośród: 

 biologia 

  matematyka 

  geografia, 

 wiedza o społeczeństwie  

 

DLA KOGO TA PROPOZYCJA? 

  

Profil proponujemy absolwentom szkół podstawowych, zarówno dziewczętom jak i chłopcom, którzy: 

•   wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi 

•  chcą spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony, wspinaczki 

skałkowej, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych itp. 

•    pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów, nie tylko 

„mundurowy” 

 

JAK  WYGLĄDA SZKOLENIE? 

              Szkolenie z zakresu służb mundurowych jest prowadzone zarówno w szkole, jak i poza 

szkołą według autorskiego programu nauczania. Zajęcia w szkole są prowadzone w ramach 

przedmiotów – edukacja dla bezpieczeństwa  i podczas ćwiczeń użyteczno - bojowych prowadzonych 

przez zawodowego żołnierza,  na wychowaniu fizycznym  oraz na zajęciach pozalekcyjnych i 

spotkaniach z zapraszanymi do szkoły przedstawicielami służb mundurowych. 

Szkolenie zewnętrzne odbywa się w ramach 5- dniowych obozów szkoleniowo – sportowych, 



tzw.„poligonów” oraz 2- dniowych „bytowań”. Zajęcia prowadzone są przez zawodowych oficerów i 

żołnierzy oraz pracowników służb mundurowych.  

 

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA? 

- taktyka czarna i zielona 

- samoobrona i technika interwencji, 

- strzelectwo sportowe i bojowe, 

- obsługa broni bojowej krótkiej i długiej, 

- pierwsza pomocy przedmedyczna i ratownictwa drogowego 

- musztra, 

- topografia i orientoring, 

- zarządzanie kryzysowe. 

 

PO  UKOŃCZENIU KLASY MUNDUROWEJ MOŻECIE ZDOBYĆ:  

 

CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ KOMENDANTA WKU W BĘDZINIE, KTÓRY  BĘDZIE 

ZAŚWIADCZAŁ  O UKOŃCZENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU:                                                                                                                                        

- podstaw planowania działań                                                                                                                               

- taktyki ogólnej i taktyki RW                                                                                                                                             

- obrony przeciwlotniczej                                                                                                                                               

- szkolenia inżynieryjno - saperskiego                                                                                                                         

- łączności i dowodzenia                                                                                                                                            

- szkolenia przeciwchemicznego                                                                                                                                     

- samoobrony i walki wręcz 

- strzelectwa sportowego oraz obsługi broni sportowej 

- szkolenia sanitarnego i ratownictwa medycznego 

- wspinaczki skałkowej 

- atletyki terenowej 

- topografii i terenoznastwa 

- musztry i regulaminów.      

            Certyfikat WKU daje dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe! Kolejne 

dodatkowe punkty można uzyskać, zapisując się do Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju jako 

organizacji proobronnej.                                                                                                                                

 

CO MOŻECIE ZDOBYĆ DODATKOWO? 

- kurs z zakresu zabezpieczania imprez masowych, 

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 

Kursy pozwalają uzyskać kolejne dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe! 

 

PAMIĘTAJ ! 

Wybierając tę klasę nie musisz w przyszłości pracować w służbach mundurowych, 

zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych i możesz podjąć dowolny kierunek 

studiów, liczba godzin ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach.  

 



 

W tym roku NOWOŚCIĄ  jest klasa Ic - POLITECHNICZNA                 

z rozszerzoną matematyką i informatyką 
 

Klasa politechniczna jest odpowiedzią na współczesne wymagania na rynku pracy w zakresie 

posiadania umiejętności informatycznych. To dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe, 

takie jak matematyka czy informatyka. To również propozycja dla tych, którzy nie boją się nowych 

wyzwań, przed którymi stawia nas współczesny, cyfrowy i dynamicznie rozwijający się świat. Nauka 

w tej klasie pozwoli Ci doskonalić umiejętności matematyczne, przygotuje do zdawania matury z 

matematyki lub informatyki, dając tym samym możliwość ubiegania się o indeks uczelni 

technicznych czy ekonomicznych. Po ukończeniu tej klasy bez obaw będziesz mógł wybrać różne 

kierunki studiów: matematykę, informatykę, mechatronikę, ekonomię, finanse i rachunkowość, 

geodezję, elektrotechnikę i wiele innych. 

 

W klasie politechnicznej proponujemy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: 

 język angielski - obligatoryjnie 

 matematyka - poznanie zasad i uporządkowanej logiki „królowej nauk” ułatwi Ci naukę 

innych przedmiorów, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych 

 informatyka - zdajesz sobie sprawę, że Twoja przyszłość będzie nierozerwalnie związana 

z technologiami informacyjnymi; jako młody człowiek, otwarty na nowoczesne  

technologie, będziesz mógł zmierzyć się z projektowaniem i programowaniem, a realizacja 

tych zadań będzie możliwa m.in. dzięki nowoczesnej pracowni informatycznej. 

 

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się z nami i koniecznie przyjdź na Dzień Otwarty, 

porozmawiaj z nauczycielami i posłuchaj opinii Twoich koleżanek i kolegów z 

pierwszej ręki – przekonaj się, jak wspólnie budujemy naszą społeczność 

szkolną, w której każdy czuje się dobrze.  

 


