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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe - naukę w klasie o specjalności wojskowej po ukończeniu 

gimnazjum jak i klasy ósmej. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona 

jest o zajęcia specjalistyczne tzw. wojskowe. Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy oraz niezbędnych 

umiejętności do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia       

w szkołach wyższych – nie tylko cywilnych i/lub mundurowych, ale również w szkołach policealnych. 

Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę, kształtujemy odpowiednie postawy m.in. uczciwość, 

tolerancję, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani   

są do noszenia munduru wojskowego. Są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób 

działania.  

W trakcie 3/4 letniej nauki młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z:  

 obozów survivalowych, 

 zwiększonej liczby godzin nauczania języków obcych,  

 ćwiczeń z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych, 

 zajęć sportowych ze strzelectwa oraz ratownictwa wodnego, 

 nauki technik samoobrony i musztry, 

 ukończenia kursu spadochronowego, 

 uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych, 

 nauki w przyjaznych i mało licznych klasach. 

Zapraszamy do zakładki znajdującej się na naszej stronie internetowej www.szkoly.rybnik.zdz.pl, 

dotyczącej wydarzeń szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku oraz na Facebooka.  

Ślubowanie uczniów na rybnickim rynku 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł zajęć przedmedycznych 
 

Głównym celem modułu zajęć jest nabycie wiedzy  

i umiejętności w zakresie: komunikowania się  

z chorym i poszkodowanym, wykonywania 

medycznych czynności ratunkowych, prowadzenia 

resuscytacji krążeniowo – oddechowej, rozpoznawania 

stanu utraty przytomności, zabezpieczania funkcji 

życiowych osoby nieprzytomnej, rozpoznawania           

i postępowania w stanach nagłych oraz działań 

stosowanych w ratownictwie medycznym. Zajęcia 

prowadzi specjalista - ratownik medyczny oraz czynny 

zawodowo pracownik pogotowia ratunkowego. 

http://www.szkoly.rybnik.zdz.pl/
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Moduł zajęć samoobrony 

Na zajęciach uczniowie uczą się zarówno wybranych 

technik obrony, panowania nad stresem jak również 

elementów prewencji, postawy i pozycji ciała w sytuacji 

zagrożenia.  Zajęcia z samoobrony prowadzi Instruktor 

Jiu-Jitsu Zastępca Komendanta Komisariatu Policji          

w Kuźni Raciborskiej aspirant szt. Jacek Musiolik 

 

 

Moduł zajęć na strzelnicy  

Zajęcia strzeleckie obywają się w nowo powstałej 

strzelnicy sportowej pod okiem doświadczonej kadry. 

Prowadzący zajęcia to podinspektor policji Zbigniew 

Ciałoń oraz sierżanta rezerwy Bogdana Chudzika. 

 

 

 

 

 

Spotkania, szkolenia, obozy … 

Obóz szkoleniowo-integracyjny  dla 

uczniów klas pierwszych 

mundurowych „Siamoszyce 2019”. 

 

W ramach programu szkoleniowego 

zrealizowano zagadnienia z 

zakresu: 

- wstępu do działań specjalnych 

  MOT / DSO 

- ćwiczenia w plutonach BLOS / 

  SZYKI / GOLAN SYSTEM  

- pierwszej pomocy 

  przedmedycznej, 

- techniki linowe poziome, czarna 

  taktyka.  
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Kurs spadochronowy 

 

Uwieńczenie kursu i oddanie swojego pierwszego skoku, oczekiwanie na swoją kolej, adrenalina i radość po 

wylądowaniu – SZKOŁA z CHARAKTEREM ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział uczniów w konferencji pt. „Dla Regionu - Dla Polski”, która odbyła się w Kuźni Raciborskiej pod 

honorowym patronatem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Prelegenci opowiadali  

o Legii Akademickiej, pilotażowym programie dla szkół średnich oraz współczesnym terroryzmie. 

Prowadzący spotkanie poinformowali także o planowanej lokalizacji jednostki WOT (Wojska Obrony 

Terytorialnej) w Kuźni Raciborskiej.  

 

 

Wizyta w śląskim oddziale Staży Granicznej w Raciborzu  

 

 

Nasi uczniowie poznali 

historię, strukturę, zadania  

i funkcjonowanie Straży 

Granicznej w Polsce.  

Mieli także okazję 

zapoznać się ze strzelnicą 

na terenie jednostki. 
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Spotkania z żołnierzami  

 

Prezentacja Patrolu Saperskiego z 6 Batalionu 

Powietrzno-Desantowego z Gliwic, codzienna praca 

sapera 

 

 

 

 

Uroczystości, wyjścia klasowe 

Wycieczka do Krakowa na spektakl w małopolskim 

ogrodzie sztuki pt. „Bolesław Śmiały” zawierający 

symbole Młodej Polski we współczesnej interpretacji. 

Widowisko zostało entuzjastycznie przyjęte przez 

naszą młodzież. Po przedstawieniu uczniowie wzięli 

udział  w dyskusji dotyczącej spektaklu z reżyserem 

Pawłem Świątkiem. 

 

 

Obchody 100-lecia Niepodległości w Rybniku.  
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TECHNIKUM INFORMATYCZNE 

Od września 2019 roku wprowadzamy  innowację pedagogiczną do klasy informatycznej. Jest to niezwykle 

atrakcyjny kierunek. Daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych  umiejętności na rynku pracy oraz 

poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych.   

Gimnazjalisto! Ósmoklasisto!  

Jeśli Twoją pasją jest informatyka, uwielbiasz ducha 

rywalizacji, ta klasa jest właśnie dla Ciebie! 

Zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających 

wymagania maturalne i zawodowe. Przewidujemy zwiększoną 

liczbę godzin języka angielskiego oraz informatyki.  

Nauka w szkole trwa 4/5 lat (gimnazjum / sp.) i obejmuje 

kształcenie ogólne, przygotowanie  do egzaminu maturalnego oraz zawodowego. 

Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny jak i ścisły. To obecnie bardzo atrakcyjny 

kierunek dający szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie 

nowoczesnych technologii.  

Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię 

informatyczną z dostępem do Internetu światłowodowego,   

w której będą odbywały się zajęcia e-sportowe oraz 

programistyczne pod okiem nauczycieli z wieloletnim 

doświadczeniem  z dziedziny informatyki. 

W programie zajęć znajdują się m. in.: 

 podstawy programowania wraz z poznaniem języka 

Javy, robotyki Lego Mindstorms, 

 tworzenia okablowania strukturalnego lokalnych 

sieci komputerowych, 

 konfiguracji oraz dobierania podzespołów, składania 

komputerów, 

 umiejętność świadomego korzystania z komputera, 

grania i trenowania gier e-sportowych, 

 komunikacja społeczna prowadzona w języku 

polskim i angielskim, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 grafika komputerowa, 

 wyjazdy na turnieje i zawody e-sportowe, 

 elementy dziennikarstwa (komentowanie turniejów i 

rozgrywek e-sportowych), 

 elementy menadżerskie (organizacja turniejów). 
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BRANŻOWA SZOŁA I STOPNIA 

W Branżowej Szkole I Stopnia edukacja trwa 3 lata. Kształcenie odbywa się 

w klasie wielozawodowej, a naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada 

świadectwo ukończenia gimnazjum oraz szkoły podstawowej.  

 

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia odbywa się w 2. formach           

w zależności od zawodu, który wybierze kandydat. 

 

W zawodzie Kucharz zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowni,    

którą posiada szkoła. 

Zawody z praktyką u pracodawców:    

 Sprzedawca 

 Lakiernik samochodowy 

 Murarz - tynkarz 

 Cukiernik 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 Stolarz 

 Ślusarz 

 Przetwórca mięsny 

 Piekarz 

 Betoniarz-Zbrojarz 

 Blacharz samochodowy 

 Elektromechanik 

 Dekarz 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 Elektryk,  

 Elektronik 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

 Mechatronik 

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

 Blacharz 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Krawiec 

 Operator obrabiarek skrawających  

 Fotograf 

 Fryzjer 

 Tapicer 

Szkoła zapewnia praktykę u pracodawców !!! 

 
Szkoła organizuje również nieodpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych. Wszystkie     

te ogniwa pozwalają na wykształcenie dobrych fachowców w wybranych zawodach, a odzwierciedleniem 

tego jest wysoka zdawalność naszych uczniów na egzaminie zawodowym. 

Uczniowie mają możliwość brania udziału w różnego rodzaju konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych. 

Jest to jeden ze sposobów zainteresowania ucznia konkretnym przedmiotem. Pamiętajmy, że w każdym       

z nas drzemią ukryte talenty, a nasza szkoła pozwala uczniom te talenty odkrywać i rozwijać pod okiem 

doświadczonej kadry. 

Dziękujemy za uwagę. 

 Zapraszamy na konsultacje! 


