
Wycieczki  kształtują uczucia patriotyczne i roz wi jają 
za in te re so wa nia historyczne (Jed nost ka Re pre zen ta cyj na, 
Salon Prze my słu Obron ne go - Kielce, Śla da mi  bo ha ter skich walk 
Po la ków -War sza wa, Mo dlin, Kut no, Hel, We ster plat te).

W ramach  programu  edukacji  dla  bez pie czeń stwa  
mło dzież uczestniczy w marszobiegu te re no wym, 
ćwi cze niach oraz pokazach spraw no ści lu dzi, sprzę tu 
(stra ży, policji, woj ska, szkoły de tek ty wów, agen tów ochro ny 
mie nia i osób oraz biu ra ochro ny rzą du i kie row ców).  

Zajęcia specjalistyczne odbywają się w jednostce 
wojskowej, gdzie szkoleni są żoł nie rzy do udzia łu w 
mi sjach pokojowych ONZ. Tu ma miej sce pre zen ta cja 
uzbro je nia i sprzętu, musz tra oraz szko le nie sa per skie, 
che micz ne, ra dio lo gicz ne, łączno ścio we. 

Szkoła współpracuje z: Centrum Przygotowań do Mi-
sji Za gra nicz nych na Bukówce koło Kielc, Pań stwową 
Strażą Po żarną, Po licją, Wy dzia łem Bez pie czeń stwa 
i Za rzą dza nia Kryzysowego oraz Ośrodkiem Szkolenia 
Kie row ców, WSH, PŚ, UJK (w ra mach pod pi sa nych umów).

Nasza szkoła spełnia oczekiwania społeczne. 
To nowoczesna placówka solidnie kształ cącą mło dzież.      

Klasy policyjno-prawne i militarno-spor to we:   
kształcą kan dy da tów i przy go to wują ich do pra cy 
w tzw. służ bach mun du ro wych.

Szkoła jest przyjazna dla ucznia i rodziców. 
Ważnym uzu peł nie niem kształcenia jest szkol ny pro gram 

profi laktyczny, wychowawczy i patriotyczny   

Zajęcia prowadzone są także na terenie Ochotniczej 
Stra ży Pożarnej w Wo dzi sła wiu, gdzie mło dzież ma 
kon takt z no wo cze snym sprzętem oraz szko li się w 
za kre sie ratownictwa i ga sze nia ognia.
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Na wysokim poziomie stoją zajęcia sportowe, któ re 
po ma gają uczniom uzyskać dużą spraw ność fi zyczną. 
Przygotowują młodzież do testów i eg za mi nów na wy-
ższych uczelniach (AWF, Szko ły wojskowe, policyjne, 
pożarnicze). W klasach mundurowych realizowane są 
za ję cia uzu peł nia ją ce: podstawy sztuki walki i ratow-
nictwo medyczne.

W szkole działa: Klub Hi sto ryczny, Izba Pamięci Prof. 
Karoliny Lanc ko roń skiej i Bractwo Świętokrzyskie.  
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