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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH
Wszystkim uczniom tej klasy oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia 
na strzelnicy, kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, trening musztry i Dzień Mundurowy, a ponadto  
poszczególne ukierunkowania oferują dodatkowe zajęcia prozawodowe.



TRADYCJA – DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE

KLASA POLICYJNO-PRAWNA

OBJĘTA PATRONATEM KOMENDY  
POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE.

Zapewniamy zajęcia prozawodowe dotyczące:  
prawa, mediacji, przygotowania do służby  
w policji, prewencji, technik kryminalistycznych, 
zarządzania kryzysowego oraz ruchu drogowego, 
udział w otwartych posiedzeniach sądu;  
przedmiot dodatkowy to: wiedza o prawie i policji.

BACZNOŚĆ - COŚ DLA CIEBIE!



WYJĄTKOWOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – AMBICJE

KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA

OBJĘTA PATRONATEM KOMENDY 
POWIATOWEJ PSP W BĘDZINIE.

Zapewniamy zajęcia prozawodowe z profilaktyki  
pożarniczej, ratownictwa medycznego, technik 
gaśniczych, ratownictwa technicznego, wodnego  
i drogowego, warsztaty i lekcje poglądowe  
w jednostkach PSP i OSP, poszerzoną ofertę  
zajęć sportowych - przygotowanie do testów 
sprawnościowych, możliwość przystąpienia  
do szkolnej drużyny WOPR i sekcji nurkowej; 
przedmiot dodatkowy to: podstawy profilaktyki 
pożarnictwa i ratownictwa medycznego.

PRAGNIESZ POMAGAĆ – COŚ DLA CIEBIE!



ODPOWIEDZIALNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – KOMPETENCJE

KLASA RESOCJALIZACYJNO-KRYMINOLOGICZNA

WSPÓŁPRACUJEMY Z OKRĘGOWYM 
INSPEKTORATEM SŁUŻB WIĘZIENNYCH 
W KATOWICACH, ZAKŁADEM KARNYM 
W WOJKOWICACH.

Zapewniamy zajęcia prozawodowe dotyczące 
edukacji prawnej, bezpieczeństwa, krymino-
logii, resocjalizacji, cyberbezpieczeństwa oraz 
zagadnień socjologicznych, psychologicznych  
i psychiatrycznych, wizyty studyjne i lekcje poglądowe  
w jednostkach penitencjarnych na temat  
funkcjonowania służby więziennej; przedmiot 
dodatkowy to: wiedza o prawie i podstawy  
resocjalizacji.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO – MOŻESZ  
NA NAS LICZYĆ!



ODPOWIEDZIALNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – PRZYSZŁOŚĆ

KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

WSPÓŁPRACUJEMY Z PLACÓWKĄ STRAŻY 
GRANICZNEJ W PYRZOWICACH.

Zapewniamy zajęcia prozawodowe dotyczące 
wiedzy z zakresu prawa, kontroli osób, bagażu  
i środków transportu, struktury i sposobu 
działania Straży Granicznej, podstaw rozpoznawa-
nia terenu, warsztaty z podstaw psychologii  
i diagnozowania zachowań nietypowych,  
komunikacji w trudnych sytuacjach i media-
cji; przedmiot dodatkowy to: wiedza o prawie   
i podstawy Bezpieczeństwa narodowego.

STOIMY NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA  
– MOŻESZ NA NAS LICZYĆ!



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA HUMANISTYCZNA
W klasie tej oferujemy wszechstronny rozwój w zakresie nauk  
humanistycznych, wykłady uniwersyteckie oraz spotkania i warsztaty  
prowadzone przez pracowników naukowych na terenie szkoły. 
 
Współpracujemy z: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem 
SWPS w Katowicach, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Akademią 
WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach.



PROFESJONALIZM – ROZWÓJ – NOWOCZESNOŚĆ

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zapewniamy zajęcia specjalistyczne poszerzające  
wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki,  
warsztaty dotyczące komunikacji perswa-
zyjnej w świecie mediów (psychologii reklamy,  
public relations), treningu wystąpień publicz-
nych, różnych strategii wywierania wpływu na 
człowieka, zajęcia dotyczące neurodydaktyki, 
czyli wykorzystania wiedzy o pracy mózgu do  
szybszego i skuteczniejszego uczenia się  
i zapamiętywania, trening umiejętności  
społecznych, kreatywności i autoprezentacji; 
przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii  
i komunikacji interpersonalnej.

JESTEŚMY OTWARCI NA LUDZI I ŚWIAT!



KREATYWNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ZARZĄDZANIE

KLASA MENADŻERSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Zapewniamy: innowacyjne zajęcia z języka angielskiego  
z wolontariuszami z krajów europejskich, zajęcia 
specjalistyczne poszerzające wiedzę z zakresu stylów  
zarządzania, przedsiębiorczości, warsztaty z zakresu  
komunikacji perswazyjnej, treningu wystąpień publicznych, 
prezentowania własnej opinii, negocjacji, różnych strategii 
wywierania wpływu na człowieka; przedmiot dodatko-
wy: podstawy zarządzania i komunikacji interpersonalnej.

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY I SPEŁNIAJ MARZENIA!



MIERZ WYSOKO - WYBIERZ Z GŁOWĄ!
Z nami zbudujesz swoją przyszłość!

ul.Źrałków 1
42-580 Wojkowice

www.lowojkowice.eu

tel. 32 769 57 62
e-mail: Iowojkowice@o2.pl


