
 

     

 
Informacje o klasie: 

Profil przygotowujący uczniów do studiów 
na wydziałach najlepszych uczelni 
krajowych i zagranicznych 

Nauka w tej klasie gwarantuje dobre 
przygotowanie do studiów na wielu 
kierunkach np. turystyka, nauki społeczne, 
prawo, studia wojskowe,  bezpieczeństwo 
narodowe 

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na 
studiach humanistycznych 
i pedagogicznych, takich jak m.in. 
pedagogika, oligofrenopedagogika, 
socjologia,resocjalizacja, psychologia). 

Kadeci kończący klasę wojskową ubiegają 
się o przyjęcie na studia wojskowe, służą w 
Wojskach Obrony Terytorialnej oraz 
innych jednostkach wojskowych. 
 

Przedmioty rozszerzone: 
uczniowie obowiązkowo realizują dwa (w 
oddziale przygotowania wojskowego trzy) 
przedmioty na poziomie rozszerzonym  

 matematyka/chemia/język polski 
 geografia/biologia/informatyka/ 

wiedza o społeczeństwie 
 

 wiedza o społeczeństwie 
 fizyka/biologia/geografia 

 

 matematyka/chemia/język polski 
 geografia/biologia/informatyka/ 

wiedza o społeczeństwie  
 

 język angielski 
 wiedza o społeczeństwie 
 fizyka/biologia/geografia 

 

Przedmioty na świadectwie 
uwzględniane przy rekrutacji: 

 język obcy (wiodący) 
 geografia 

 historia 
 wiedza o społeczeństwie 

 język obcy (wiodący) 
 biologia 

 historia 
 wiedza o społeczeństwie 

 
Języki obce: 
 
 

Do wyboru: 
 język angielski 
 język niemiecki 
 język rosyjski (jako drugi język) 

Do wyboru: 
 język angielski 
 język niemiecki 
 język rosyjski (jako drugi język) 

Do wyboru: 
 język angielski 
 język niemiecki 
 język rosyjski (jako drugi język) 

Język wiodący: język angielski 
Drugi język do wyboru: 

 język niemiecki 
 język rosyjski  

Przedmioty dodatkowe:  edukacja europejska 

 edukacja teatralna i dziennikarska 

 edukacja policyjna 
 elementy prawa 

 pedagogika 
 psychologia 

 przygotowanie wojskowe 
 szkolenie poligonowe  

Współpraca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

 Collegium Polonicum w Słubicach 
 Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 

Wielkopolskim  
 Lubuski Teatr w Zielonej Górze 
 Teatr Nowy w Poznaniu 

 Komenda Wojewódzka Policji 
w Gorzowie Wlkp., 

 Powiatowa Komenda Policji 
w Słubicach, 

 Powiatowa Komenda Państwowej 
Straży Pożarnej w Słubicach, 

 Placówka Straży Granicznej w Świecku. 
 

 PPP w Słubicach 
 Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 

w Słubicach 
 Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie 

Odrzańskim 
 Przedszkola Samorządowe nr 2 i nr 3  
 Ośrodki dla dorosłych osób z 

niepełnosprawnościami 

 Ministerstwo Obrony Narodowej 
 Biuro do Spraw Programu Zostań 

Żołnierzem Rzeczypospolitej 
 11. Lubuska Dywizja Kawalerii 

Pancernej w Żaganiu 
 3. Flotylla Okrętów w Gdyni 
 17. WBZ w Międzyrzeczu 
 WKU w Gorzowie Wielkopolskim 

Co jeszcze warto wiedzieć?  Zwiększenie liczby godzin na naukę 
języków obcych: o dwie godziny 
tygodniowo przez  cztery lata nauki na 
język wiodący oraz o jedną godzinę 
tygodniowo przez cztery lata nauki na 
język dodatkowy  

 Wycieczki krajowe i zagraniczne 

 Wyjazdy do teatrów, warsztaty 

tematyczne 

 Tutoring 

 Udział w wykładach i warsztatach na 

UAM w Poznaniu 

 Kultura i język Chin 

 Warsztaty dziennikarskie w TVP 

 Lekcje muzealne i w galeriach sztuki  

 Spotkania z ciekawymi ludźmi  

 Wolontariat 

 Zajęcia z instruktorem taktyki i technik 

interwencji, 

 Zajęcia z instruktorem wyszkolenia 

strzeleckiego, 

 Nauka samoobrony,strzelania,musztry 

 Profesjonalny sprzęt do nauki 

samoobrony i technik interwencji, 

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

udzielania pierwszej pomocy, 

 Reprezentowanie szkoły w 

uroczystościach lokalnych, 

wojewódzkich i ogólnopolskich 

 Umundurowanie,  

 Obozy stacjonarne i wyjazdowe, 

 Udział w zawodach sportowych. 

 

 Praktyki w rzepińskich przedszkolach  
 Praktyki w Powiatowym Ośrodku 
Wsparcia w Rzepinie 

 Warsztaty pedagogiczne 
 Organizacja imprez i pikników 
dla osób z niepełnosprawnością 

 Organizacja akcji charytatywnych 
(Mikołaj dla Afryki, Szlachetna Paczka, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Mikołajki dla podopiecznych 
ośrodków dla osób z 
niepełnosprawnością)  

 Zajęcia rozwijające kompetencje 
muzyczne 

 Wyjazdy profilowe     
 

 Podczas rekrutacji do klasy wojskowej 

uczeń musi przystąpić do próby 

sprawności fizycznej. 

 Zajęcia z instruktorem taktyki i technik 

interwencji, 

 Nauka samoobrony i strzelania 

 Profesjonalny sprzęt do praktycznego 

szkolenia wojskowego, 

 Umundurowanie, 

 Zajęcia poligonowe, 

 Nauka musztry, 

 Udział w zawodach sportowo-

obronnych 

 Uroczyste ślubowanie 



 


