Liceum ogólnokształcące

1. Nazwa klasy: klasa policyjna
2. Informacja dodatkowe: realizowana
kryminologia i bezpieczeństwo narodowe

innowacja

-

Przysposobienie

policyjne,

3. Rozszerzenia z danych przedmiotów:
Przedmioty rozszerzone w klasie o profilu „Kryminologia”
•

język obcy nowożytny /j. angielski, j. niemiecki/ wybrany przez ucznia

•

wiedza o społeczeństwa
i do wyboru:

•

geografia

•

biologia
Przedmioty rozszerzone w klasie o profilu „Przysposobienie policyjne i bezpieczeństwo
drogowe”

•

język obcy nowożytny /j. angielski, j. niemiecki/ wybrany przez ucznia

•

język polski

•

historia

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent klasy policyjnej uczestniczy dodatkowo w szkoleniu sportowym, strzeleckim,
zna techniki samoobrony, pierwszą pomoc oraz potrafi bezpieczne posługiwać się bronią.
Bierze udział w obozach surviwalowych. Ma znacznie rozszerzoną wiedzę w zakresie
obronności państwa, prawa, funkcjonowania służb mundurowych, ruchu drogowego i
kryminologii. Rozwija swoje umiejętności dedukcji, spostrzegawczości i logicznego
wiązania faktów.

5. Absolwent kończący szkołę będzie przygotowany do kontynuowania nauki na
studiach
w zakresie:
To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o pracy w policji, oraz w innych służbach
mundurowych, takich jak straż miejska, służba celna, straż graniczna czy agencje
ochrony. Mogą także kontynuować naukę na kierunkach związanych z
bezpieczeństwem narodowym, prawem, socjologią oraz na innych kierunkach
humanistycznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
W szkole uczy się 130 uczniów, którzy zapisani są do 4 oddziałów.
W liceum oprócz przedmiotów wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego,
realizowana jest innowacja: kryminologia, przysposobienie policyjne i bezpieczeństwo
narodowe.
Uczniowie realizują naukę z 2 języków obcych: angielski i niemiecki. Zajęcia z tych
przedmiotów realizowane są w grupach. Ponadto w takim systemie nauczane są przedmioty
informatyczne. Część lekcji w-f odbywa się w formie grup międzyoddziałowych.
Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, ale obecne warunki umożliwiają
prowadzenie lekcji na dwie zmiany.
W ZSEiO zatrudnionych jest 43 nauczycieli.
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Szkoła dysponuje 18 salami lekcyjnymi i 3 salami do prowadzenia zajęć w-f, w tym:
-

13 sal przedmiotowych
5 pracowni komputerowych
1 sala gimnastyczna
1 sala do tenisa stołowego
1 siłownia

Do dyspozycji uczniów znajduje się także szatnia.
Łącznie w szkole jest ponad 100 komputerów stacjonarnych oraz 15 przenośnych. Każdy
z możliwością dostępu do Internetu. Ponadto w częstym użyciu znajdują się odtwarzacze DVD
(11 sztuk), projektory multimedialne (13 sztuk) oraz telewizory (6 sztuk). Nauczyciele mają
także możliwość wykorzystania na lekcji tablicę interaktywną oraz kamerę video.
Urządzeniami wspomagającym pracę są ponadto kserografy (4 sztuki).

