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Szkoła została założona 15 kwietnia 1945r;                          

a uprawnienia szkoły publicznej otrzymała 

1 września 1995r.

JESTEŚMY PIERWSZĄ NA ŚLĄSKU SZKOŁĄ

Z KLASAMI MUNDUROWYMI. 

KLASY WOJSKOWE PROWADZIMY OD 2000ROKU!



Misja szkoły

Bardzo ważnym elementem misji naszej szkoły jest 

rozwijanie  wśród  młodzieży  miłości  do  ojczyzny.  

Chcemy,   by   nasi   absolwenci   byli w przyszłości 

obywatelami służącymi Polsce swoją kompetencją 

zawodową. Dlatego tak dużą wagę przykładamy      

do edukacji patriotycznej. 



XV Liceum Ogólnokształcące

➢ Nasza Szkoła różni się od innych szkół 

ponadpodstawowych,

ponieważ u nas 

uczniowie mają 

możliwość nauki      

w klasach 

wojskowych

i zarządzania 

kryzysowego



XV Liceum Ogólnokształcące

Edukacja w klasach wojskowych 

i zarządzania kryzysowego

to nie tylko nauka, ale 
również dobra zabawa



XV Liceum Ogólnokształcące

➢ Klasy mundurowe mają szansę 

uczestniczyć w  obozach szkoleniowych



Klasy mundurowe

➢ Każdy musi umieć się okopywać

➢ więc okopując się mamy niezły ubaw



Klasy mundurowe

➢ Potem nauka czołgania 



Klasy mundurowe

➢ Oczywiście ochrona przeciwchemiczna 

też ma swoje uroki



Klasy mundurowe
➢ Można zapoznać się  z uzbrojeniem 



Klasy mundurowe

➢ Jak i również postrzelać



Klasy mundurowe
➢ W ramach obozu można spróbować 

swoich sił w wspinaczce górskiej



Klasy mundurowe

oraz nauczyć się walki wręcz 



Klasa wojskowa
Zajęcia 

dodatkowe:

- zdobywanie wiedzy o Siłach Zbrojnych, 

rodzajach wojsk i służb, uzbrojeniu 

oraz działaniach bojowych;

- zajęcia z samoobrony;

- musztra, strzelanie- również               

na strzelnicy szkolnej;

- zajęcia ASG;

- obozy wojskowe oraz wycieczki 

do jednostek wojskowych-

comiesięczne zajęcia w 6bpd                

w Gliwicach.

Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: geografia, wiedza 

o społeczeństwie, język angielski.

Przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, historia lub wiedza o 

społeczeństwie, wychowanie fizyczne.



Klasa zarządzania kryzysowego-

policyjna i strażacka
Zajęcia 

dodatkowe:

- zdobywanie wiedzy z zakresu 

specjalności policyjnej;

- poznawanie technik działania policji i 

straży pożarnej;

- musztra, strzelanie;

-zajęcia ASG;

- obozy szkoleniowe, wycieczki 

do komisariatów i Straży 

Pożarnej.

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym: chemia, 

wiedza o społeczeństwie, język

angielski.

Przedmioty punktowane: język 

polski, matematyka, historia 

lub wiedza o społeczeństwie, 

wychowanie fizyczne.



Klasa weterynaryjna

➢ Uczniowie będą mogli poznać podstawy

warsztatu pracy lekarza weterynarii na lekcjach

biologii oraz warsztatach pozalekcyjnych.

➢ Będą mogli uczestniczyć w wolontariacie

w schronisku dla bezdomnych zwierząt

i zapoznać się ze sposobem ich chowu.

➢ W klasie pierwszej przewidywany jest blok

zajęć z zakresu budowy i fizjologii kręgowców.

W klasie drugiej uczniowie poznają choroby, na

które najczęściej chorują zwierzęta oraz

choroby odzwierzęce mogące szkodzić ludziom

i ich sposób leczenia.

➢ Zajęcia dodatkowe:

• anatomia i fizjologia porównawcza zwierząt,

• rozród zwierząt,

• choroby zwierząt.



KLASA PROMOCJI ZDROWIA
- na dodatkowych zajęciach uczniowie zapoznają się  z przedmiotami które, przybliżą 

im pracę ratownika medycznego i farmaceuty,

- nauczą się zasady udzielania pierwszej pomocy,

- poznają podstawy ziołolecznictwa i toksykologii,

- będą poznawać procedury udzielania pomocy w katastrofach medycznych,

- zapoznają się z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi na lekcjach WF,

- nauczą się preparatyki farmaceutycznej na lekcjach chemii,

- zapoznają się z specyfiką zawodu,

- poznają podstawy fizjoterapii i masażu.

OFERUJEMY PEŁNY ZAKRES PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH KTÓRE UŁATWIĄ 

NAUKĘ NA STUDIACH MEDYCZNYCH I POZWOLĄ ROZSZERZYĆ 

ZAINTERESOWANIE Z DZIEDZINY - RATOWNIK MEDYCZNY CZY FARMACEUTA



SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!




