
       

 

 

 

 

 
 

Oferta edukacyjna 
 

ZSP w Wodzisławiu ma jedną z najlepszych baz lokalowych w województwie. 

Ilość uczącej się u nas młodzieży odpowiada typowej szkole rodzinnej. 
 

Zajęcia lekcyjne w naszej szkole odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.10. 

Dla wszystkich chętnych zapewniamy stołówkę i zakwaterowanie w internacie. 
 

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski w grupach o różnym stopniu zaawansowania.  
 
 

Liceum Ogólnokształcące                      okres kształcenia 3 lub 4 lata 
 
 

Profile kształcenia: 

Klasa ogólna 

możliwość wyboru przedmiotu wiodącego - rozszerzonego (język polski, języki obce, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, 

fizyka, biologia, chemia, geografia) stosownie do swoich zainteresowań.  

 

Klasy mundurowe 
  

   klasa policyjno-prawna   
rozszerzenie przedmiotów: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne. 
  
          Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie pracy w Policji (patronat Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie 

i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach), BOR (patronat Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach) straży 

miejskiej i agencjach ochrony (patronat Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony). W klasach policyjnych młodzież uczy 

się podstaw prawa karnego, kryminalistyki i zapoznaje z ustawą o policji. Program nauczania obejmuje podstawę programową 

MEN oraz inne akty prawne związane z edukacją obronną i sportową w szkole, rozszerzony o elementy programu szkolenia 

podstawowego policjantów (profil prewencyjny).  
 
   klasa militarno-sportowa   
rozszerzenie przedmiotów: fizyka, informatyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,  wychowanie fizyczne. 
  
          Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkole 

Pożarnictwa - ułatwia przyjęcie do Straży Pożarnej (patronat Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach), wojska (patronat Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach). Realizowany w naszej szkole 

w ramach tzw. innowacji pedagogicznej „Program edukacji dla bezpieczeństwa” w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej jest 

wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom społeczeństwa - pozwala przygotować do pracy uczniów, którzy wiążą 

swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi (wojsko, straż pożarna, straż miejska, agencje detektywów i ochrony). 
 

W klasach mundurowych młodzież uczestniczy w zajęciach zgodnie z planem kształcenia m.in.:  

przedmiotów ogólno-wojskowych, strzeleckich, ratownictwa medycznego, podstaw sztuk walki  

otrzymując stosowne świadectwa i certyfikaty. 



Klasa medyczna 

rozszerzenie przedmiotów: biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa. 

            Propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z medycyną, farmacją, stomatologią, ratownictwem medycznym, 

rehabilitacją, ochroną zdrowia, środowiska i ekologią. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii 

i chemii oraz zajęcia medyczne, na których uczniowie uzyskują stosowną wiedzę o człowieku i środowisku przyrodniczym. 
 
 

 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
 
     28-330 Wodzisław                                  ul. Szkolna 4                                  

     tel./fax (0 41) 380 60 18                          e-mail: zspwodzislaw@poczta.onet.pl 
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