
Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu





PROFIL POLICYJNO-
PRAWNY

PROFIL MILITARNO-
SPORTOWY

PROFIL OGÓLNY PROFIL (MEDYCZNY) 
BIOLOGICZNO-

CHEMICZNY



Klasa policyjno- prawna to oferta dla uczniów, którzy 

są zainteresowani zajęciami o tematyce takiej 

jak kryminalistyka i kryminologia, elementy prawa, 

ratownictwo medyczne, podstawy sztuki walki oraz 

szkolenia strzeleckie.

Rozszerzony program nauczania w klasie policyjno-

prawnej obejmować będą zajęcia z: języka 

angielskiego, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o 

społeczeństwie i geografii.



Klasa militarno- sportowa obejmuję przede 

wszystkim taką tematykę jak obronność 

kraju, profilaktyka 

zdrowotna, sport, ochrona ludności, utrzymanie 

bezpieczeństwa publicznego i ratownictwo medyczne.

Rozszerzony program nauczania w klasie w klasie 

militarno- sportowej obejmować będzie: edukacja 

dla bezpieczeństwa, geografia, fizyka, informatyka, 

wychowanie fizyczne.



Propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą 
z medycyną, farmacją, stomatologią, ratownictwem 
medycznym, rehabilitacją, ochroną zdrowia. W klasie 
realizowany jest program nauczania biologii i chemii oraz 
zajęcia medyczne, obejmujące wiedzę ogólną i 
ukierunkowaną zawodowo, przygotowujące do studiów.

Rozszerzony program nauczania w klasie medycznej 
obejmować będzie: biologia, chemia, edukacja dla 
bezpieczeństwa.



W procesie kształcenia nasza szkoła kształtuje u 
uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
ciekawość poznawcza.

Możliwość wyboru przedmiotu 
wiodącego rozszerzonego: język polski, języki obce, 
wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, 
fizyka, biologia, chemia, geografia.



 Szkoła oferuje kierunki kształcenia, które

przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju

uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 Szkoła oferuje młodzieży udział w zajęciach

pozalekcyjnych.

 Bardzo duży nacisk jest kładziony na rozwój

sportowy młodzieży.

 Szkoła jest miejscem bezpiecznym, wolnym od

przemocy.

 Dysponuje miejscami w internacie szkolnym.

 W szkole organizowana jest duża ilość

wycieczek i wyjazdów integracyjnych.





Wyjazd szkoleniowo- integracyjny 

w Małym Cichym





V Mistrzostwa Polski- Geotyda 2019





Obchody Święta 

Niepodległości 

w Jędrzejowie











Zachęcamy absolwentów szkół podstawowych do wybrania

naszej szkoły. W szkole odbywają się ciekawe lekcje

i interesujące zajęcia. Są klasy mundurowe o dwóch

profilach: policyjno-prawnym i militarno-sportowym. Poziom

nauczania, zapewnia zdanie matury. Lekcje są przyjemne

dzięki sympatycznym nauczycielom, którzy pomagają

każdemu, bez wyjątków. Lekcje i zajęcia dodatkowe

ułatwiają zapamiętywanie. Mamy nadzieję, że większość

z Was zainteresuje się właśnie Liceum Ogólnokształcącym

im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu. Może ta krótka

prezentacja, pozwoliła Wam poznać zalety tej szkoły .


