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BIULETYN INFORMACYJNY 

 

DNI TAKTYCZNE 
 

Organizowanie dni taktycznych w naszej szkole to 

już tradycja. Podczas zajęć uczniowie mają 

możliwość spędzenia całego dnia  w terenie 

i nabrania umiejętności survivalowych a także 

samoobronnych.  

 

 

 

 

 

 

SAMOOBRONA 
 

W naszej szkole odbywają się zajęcia  

z samoobrony, które prowadzi Kapitan  

Sławomir Iracki. Nauka samoobrony to sposób na 

zapewnienie sobie optymalnego poczucia 

bezpieczeństwa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

POLIGON 
 

Jednym z większych przedsięwzięć, które  

organizowane są w naszej szkole to kilkudniowy 

wyjazd uczniów klasy mundurowej na obóz  

„przetrwania„ gdzie młodzież poznaje tajniki 

prawdziwego obozu wojskowego. W trakcie dnia 

uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach 

m.in.  z samoobrony, taktyki wojskowej, strzelania, 

budowy broni, paintball’a, wspinaczki na linach, 

pierwszej pomocy.  

PIKNIK SZKOLNY ORAZ  

TARGI EDUKACYJNE 

 
W 2017r. odbył się I Piknik Rodzinny  Orląt 

Lwowskich, który stał się coroczną tradycją szkoły. 

Podczas tego wydarzenia odbywają się prezentacje 

sprzętu strażackiego, wojskowego i pokazy 

samoobrony. Nasza szkoła również jest 

organizatorem Targów Edukacyjnych i Targów 

Pracy. Można nas także spotkać na Targach 

Edukacyjnych w tyskiej Mediatece. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DNI MATURALNE 

 
Dla naszych licealistów organizowane są również dni 

maturalne, na których młodzież ma możliwość pod 

nadzorem nauczycieli rozwiązywać samodzielnie 

testy maturalne pomagające przygotować ich do tego 

wyjątkowego i bardzo ważnego dnia. Po takich 

lekcjach skupiających ich myślenie konkretnie na 

jednym przedmiocie, udoskonalają swoją 

koncentracje, która będzie im potrzebna już na 

początku maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW 

EDUKACYJNYCH 

 
Od lat w naszej szkole realizowane są projekty 

edukacyjne w ramach pozyskanych środków 

unijnych. Przykładem może być projekt  

„Bezpieczna +„ gdzie za pozyskane pieniądze zostały 

zakupione profesjonalne rowery dzięki którym 

młodzież ma organizowane wycieczki  na terenie 

Śląska. 

 

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 

NASZĄ SZKOŁĘ? 

Istnieje możliwość uzyskania stypendium Prezesa 

Rady Ministrów dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz istnieją możliwości wyjazdu na 

praktykę zagraniczną. 

Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie, 

dostosowane do potrzeb uczniów: 

poligon budowlany, pracownia CNC, informatyczna 

z bezpłatnym dostępem do internetu dla uczniów 

szkoły, multimedialne centrum informacji  

(Pracownia multimedialna), aulę multimedialną,  

pracownię językową, bibliotekę szkolną wraz 

z wieloma pomocami dydaktycznymi oraz własną 

bazę sportową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie na terenie placówki mają 

zapewnione pełne bezpieczeństwo: 

- monitoring, 

-doradztwo pedagogiczne, psychologiczne 

i zawodowe, 

- dyżury nauczycielskie, 

- dziennik elektroniczny z dostępem dla rodziców, 

- własne zamykane szafki szkolne na okres nauki. 


