
PROFIL  MUNDUROWY 

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych w przyszłości pracą w służbach mundurowych 

(wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna).  

W klasie o profilu mundurowym będziesz miał szansę: 

• poznać specyfikę pracy służb mundurowych; 

• wziąć udział w zajęciach survivalowych; 

• wziąć udział w wyjazdach do jednostek wojskowych i miejsc pamięci narodowej 

• poprawić sprawność fizyczną ; 

• rozwoju umiejętności strzeleckich z broni pneumatycznej i ostrej; 

• rozwoju kompetencji miękkich, takich jak: umiejętności analityczne, dowodzenie 
zespołem, praca w grupie, dokładność, systematyczność, spostrzegawczość, 
odporność na stres, sumienność, dyscyplina, wytrwałość, umiejętność pracy pod 
presją czasu; 

• solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego; 

• przygotować się do studiowania na uczelniach wyższych. 

 

Poza tym w programie nauczania: 

• zajęcia przysposobienia wojskowego; 

• zajęcia z zastosowaniem technologii informatycznych; 

• coroczne rajdy kondycyjne połączone z obozem integracyjnym; 

• dodatkowe treningi strzeleckie, wyjazdy na strzelnicę, udział w zawodach 
strzeleckich; 

• kształcenie umiejętności żołnierskich i technik prewencyjnych; 

• elementy taktyki wojskowej z wykorzystaniem ASG; 

• ratownictwo przedmedyczne; 

• współpraca z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. 

 

Języki obce:  język angielski i język niemiecki 



PROFIL JĘZYKOWO-MEDIALNY 

 

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności językowych i 

posługiwania się technologiami informatycznymi.  

 

W czasie nauki w 4 letnim liceum w klasie o profilu językowo-medialnym będziesz miał 

szansę: 

• poznać rolę i funkcje środków masowego przekazu; 

• poznać sposoby oddziaływania mediów na odbiorców; 

• zapoznać się z technikami dziennikarskimi; 

• wziąć udział w projektach filmowych; 

• rozwinąć umiejętności lingwistyczne; 

• poznać język komunikatów niewerbalnych i ich wpływ na odbiorców; 

• wziąć udział w zajęciach opartych na materiałach multimedialnych, takich jak: filmy, 

nagrania audio; 

• wziąć udział w różnych projektach edukacyjnych i konkursach; 

• kształtować kompetencje miękkie, a w szczególności samomotywację, organizację 

pracy własnej i zespołowej, otwartość, umiejętność łatwego wysławiania się oraz 

świadome posługiwanie się językiem.  

 

W ramach profilu planujemy utworzenie grupy zajmującej się praktyką dziennikarską: 

zbieraniem informacji, przygotowywaniem artykułów, wywiadów i reportaży, fotografią 

dziennikarską, obróbką cyfrową materiałów, montażem i publikacją. 

 

Języki obce:  język angielski i język niemiecki 

 


