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ZAWÓD 

PASJA , NAUKA,  

ZAINTERESOWANIA, MARZENIA 
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Nasi uczniowie  brali  trzykrotnie udział w ogólnopolskim konkursie na 

najlepsza szkołę ZDZ zajmując w poszczególnych latach pierwsze, drugie i 

trzecie miejsce w Polsce, otrzymując brązową, srebrną i złotą szablę . 

Nagrodą były też bezpłatne studia w WSB  w Dąbrowie Górniczej 

Posiadamy ofertę dla dorosłych słuchaczy:  Policealne Studium Zawodowe 

-Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Liceum Ogólnokształcące Dla 

Dorosłych a także liczne Kursy Kwalifikacyjne. Dla młodzieży oferujemy 

naukę w Liceum „Mundurowym”. Od września 2018 r. otwieramy nowy 

kierunek kształcenia  Technik 

Przemysłu Mody . 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „MUNDUROWE” – jest to  3 letnia nauka w 

naszej szkole ,  w której mamy możliwość wybrania profilu  strażacki 

, policyjny i wojskowy. Chcemy przekazać uczniom jak najwięcej. 

Umożliwiamy im zdobywanie umiejętności  np. strzelanie ,  

wspinaczka  i zapewniamy im dużo adrenaliny podczas np. 

skoku ze spadochronu  .                  

     



 

W ciągu roku szkolnego organizowane są 

poligony, które odbyły się  : Kokotku, 

Kostkowicach, Ponikach , Kielcach , 

Borowianach , Janowie. 



 
W naszej szkole zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy oraz 

niezbędnych umiejętności do zdania egzaminu maturalnego oraz 

przygotowujemy ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach 

wyższych – nie tylko cywilnych i/lub mundurowych, ale również w 

szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” 

dyscyplinę, kształtujemy odpowiednie postawy m.in. 

uczciwość, tolerancję, poczucie odpowiedzialności, 

pracowitość, szacunek, patriotyzm. Nasi uczniowie 

zobowiązani są do noszenia munduru wojskowego. 

Uczniowie uczą się musztry  i technik samoobrony.  



 

KURSY W RAMACH KTÓRYCH PRZYGOTUJESZ SIĘ DO 

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W 

DANYM ZAWODZIE A W EFEKCIE OTRZYMASZ MOŻLIWOŚĆ 

UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO. 

 

 

Oprócz nauki bierzemy udział i świetnie się bawimy z 

podczas imprez okolicznościowych takich jak : Dzień 

Chłopaka , DEN , Andrzejki , Walentynki, Mikołajki , 

Jasełka i wiele innych. 

 

 MIKOŁAJKI 

 

 



DEN – Jezioro Łabędzie  

 

 

 

 ANDRZEJKI  

 

 



 

Nasi uczniowie wyjeżdżają na różne uroczystości m.in. : 

ślubowanie , odwiedzają przedszkola i   szkoły .Biorą 

udział w zabezpieczeniach.  Godnie reprezentują szkołę.  

ŚLUBOWANIE

 WYSTĘP NASZYCH UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU 

W PRZEDSTAWIENIU PT : KTO TY JESTEŚ ? POLAK MAŁY  

 

 

 

 

 



Nasi uczniowie biorą udział w różnych akcjach 

charytatywnych  m.in. :  I Ty Zostań Świętym Mikołajem 

,Świąteczna paczka. Jesteśmy wolontariuszami w schronisku 

dla zwierząt. 

 

  

 

 

Zapraszamy na naszą stronę na FB i Instagram i stronę główną szkoły 

. -PRZYJDŹ ZOBACZ I ZOSTAŃ   

 


