Klasy mundurowe
✔ Oferta skierowana jest do absolwentów szkoły podstawowej - chłopców i dziewcząt, którzy,
oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani
poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji dodatkowego
programu Bezpieczeństwo narodowe.
✔ W klasie o tym profilu przygotowuje się do matury w zakresie rozszerzonym
z dwóch przedmiotów:


Klasa A: wiedza o społeczeństwie i drugi przedmiot do wyboru: geografia
lub język angielski



Klasa B: geografia i drugi przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie
lub język angielski

Istnieje również możliwość wprowadzenia rozszerzenia z biologii, w sytuacji wystarczającej
grupy chętnych
✔ Pierwszym nauczanym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja ze szkoły
podstawowej - nauka w zwiększonej liczbie godzin na poziomie podstawowym lub na
poziomie rozszerzonym)
✔ Drugim nauczanym językiem obcym jest język niemiecki lub rosyjski (od podstaw 2 godz.
w każdym roku lub z uwzględnieniem poziomu nabytego w szkole podstawowej)
✔ Nauka języka polskiego i matematyki w zwiększonej liczbie godzin (o co najmniej
2 godziny w cyklu nauczania) - lepsze przygotowanie do matury.
✔ Uczniów obowiązuje umundurowanie.
✔ Kandydaci do klasy mundurowej powinni być sprawni fizycznie, nie mogą mieć zwolnienia
z wychowania fizycznego.
KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE- teoretyczne i praktyczne
Zajęcia specjalistyczne w ramach programu Bezpieczeństwo narodowe odbywają się
systematycznie w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo oraz w formie obozów
szkoleniowych, a także wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych do miejsc pracy służb
mundurowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem narodowym (np. jednostki
wojskowej, straży pożarnej, straży granicznej, policji, lotniska).
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE




Podstawy wychowania obywatelskiego i wiedzy o służbach mundurowych;
Regulaminy SZ RP.
Przysposobienie wojskowe:
- Taktyka;
- Strzeleckie;
- POPL (Powszechna Obrona Przeciw Lotnicza);
- Inżynieryjno-saperskie;
- OPBMR (Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia);
- Łączność;
- Terenoznawstwo;
- Rozpoznanie.







Atletyka terenowa, samoobrona, pływanie.
Musztra.
Pierwsza pomoc przedmedyczna i profilaktyka przeciwpożarowa, zdrowotna.
Bezpieczeństwo Publiczne, Zewnętrzne.
Od roku szkolnego 2020/2021 proponuje się uczniom dodatkową naukę informatyki
w służbach mundurowych ( do realizacji od klasy drugiej).

KADRA
 Stałą kadrę liceum do prowadzenia specjalistycznych zajęć stanowią:
 ppłk rez. mgr inż. Artur Artecki- zajęcia teoretyczne, musztra, strzelanie;
 mgr Michał Sroka – instruktor - samoobrona, ścianka wspinaczkowa, surwiwal,
pływanie, pływanie taktyczne, nurkowanie, strzelanie;
 mgr Paweł Pakuła – nauczyciel historii, instruktor marszobiegów.
WSPÓŁPRACA
 Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej- wykłady
otwarte na temat obronności, w których uczestniczą uczniowie liceum,
 Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie – porozumienie o współpracy podpisane
w 2016 roku - kilkukrotny udział w Lotniczych Warsztatach Wojskowych, dniach
otwartych uczelni, wycieczki dające możliwość zapoznania się z jej działalnością,
 Jednostka Wojskowa 3533 Sandomierz - 144 Posterunek Radiolokacyjny w Roskoszyzapoznanie z działalnością batalionu, prezentacja sprzętu specjalistycznego, zajęcia dla
młodzieży w szkole;
 23 Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Roskoszy - zapoznanie z działalnością batalionu,
prezentacja sprzętu specjalistycznego, zajęcia dla młodzieży w szkole;
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej zapoznanie ze specyfiką służby
wojskowej, współpraca w przygotowaniu uroczystości państwowych i rocznicowych
w naszym mieście;
 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej - zapoznanie ze specyfiką służby;
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zapoznanie
ze specyfiką służby;
 Koło nr 43 w Białej Podlaskiej Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ- zapoznanie
 ze służbą polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ;
 Urząd Miasta Biała Podlaska – stały udział we współorganizowaniu uroczystości
miejskich. W 2019 roku Prezydent Miasta Biała Podlaska przekazał szkole replikę
sztandaru 34 Pułku Piechoty, który prezentują podczas miejskich uroczystości
OBOZY
 W ramach programu Bezpieczeństwo narodowe organizuje się dla uczniów klas
mundurowych obozy kondycyjno-sprawnościowe, survivalowe i wojskowe.
KURSY
 Mogą być organizowane specjalistyczne kursy według zainteresowań uczniów z
możliwością uzyskania międzynarodowych uprawnień i certyfikatów w zakresie
nurkowania, ratownictwa wodnego, żeglarstwa.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI W SZKOLE i ŚRODOWISKU
 W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę organizujemy corocznie
dla środowiska marszobieg ,,Kierunek Niepodległa”, w którym bierze udział ponad 150
uczestników.
 Odbywają się również proobronne zawody otwarte.
 Liceum bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach państwowych,
rocznicowych na terenie miasta: coroczne obchody Bialskiego Dnia Przyjaźni PolskoWłoskiej, Rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, Rocznicy katastrofy lotniczej
w Smoleńsku, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości,
Święta 34 Pułku Piechoty, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Lotnictwa.
NAUKA W KLASIE MUNDUROWEJ ZAPEWNI:











Poznanie specyfiki pracy w sferze bezpieczeństwa narodowego oraz w służbach
mundurowych
Uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, praktycznych umiejętności z zakresu musztry,
strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej i nurkowania
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach wojskowych i cywilnych z zakresu
bezpieczeństwa narodowego
Podniesienie znajomości języków obcych
Zdobycie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
Uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej
oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników PSW oraz żołnierzy zawodowych
zapewni wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
Absolwenci klas mundurowych będą mogli kontynuować kształcenie na wielu kierunkach
studiów, w uczelniach wojskowych i cywilnych, m.in. na bezpieczeństwie narodowym,
ratownictwie medycznym.
Nauka w tej klasie ułatwi im studia i przygotowanie do przyszłej pracy w służbach
mundurowych.
 Poznanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i specyfiki pracy służb
mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje
życiowe ścieżki kariery zawodowej.
 Absolwenci tej klasy, którzy spełnią przewidziane wymagania, po czterech latach nauki
otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpieczeństwa narodowego, pierwszej pomocy.
 Liceum ubiega się w MON o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
 Przystępne czesne – 150 zł miesięcznie
Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzeń klas mundurowych na naszej stronie

www.alo.pswbp.pl lub https://www.facebook.com/alopsw/

