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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Proponu j emy :

PRZEDMIOTY

ROZSZERZONE

Język polski,
WOS/Historia
Geografiff a/J/ . ang./Infoff rmatykaa

JĘZYKI OBCE

Język angielski -
kontynuacjc a

Język niemiecki -
kontynuacjc a

ZAJĘCIA

DODATKOWE
Zaja ęcia w radiu, TV

Warsztaty dziennikarskie.
Udział w rozprawach

sądowych.
Zaja ęcia z grafiff ki reklamoweje .

i redakcjc ach prasowych.



MARZYSZ O PRACY W MEDIACH,  CHCESZ

BRONIĆ W PRZYSZŁOŚCI PRAW INNYCH -  

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Celem klasy jest przygotowanie uczniów do studiów
na kierunkach uniwersyteckich: prawo,
dziennikarstwo, administracjc a, archeologia, historia
sztuki, pedagogika, politologia, polonistyka,
socjc ologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia,
stosunki międzynarodowe, teatrologia,
fiff lmoznawstwo, resocjc alizacjc a i w szkołach
artystycznych.

Warsztaty medialne, zaja ęcia z reklamy, redagowanie
gazetki szkolneje , wyjyy azdy do teatrów, kina
i fiff lharmonii, wprowadzą Cię w świat szeroko pojo ęteje
kultury i mediów.

Podczas spotkań z przedstawicielami zawodów
prawniczych, obserwacjc i rozpraw sądowych, a także
uczestnictwa w rozprawach moderowanych, poznasz
procedury i zagadnienia z zakresu polskieje
jurysdykcjc i.

Działalność w szkolnym samorządzie, wolontariacie,
kole teatralnym czy Ekozespołach będzie zachętą
do aktywności polityczneje , społeczneje i artystyczneje .



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Proponu j emy :

JĘZYKI OBCE

Język angielski -
kontynuacjc a

Język niemiecki -
kontynuacjc a

ZAJĘCIA

DODATKOWE
aja ęcia ze strzelectwa, obozy

przetrwania, nauka pływania,
wojo skowe obozy zimowe,

pierwsza pomoc
przedmedyczna, nauka
musztry i samoobrony.

PRZEDMIOTY

ROZSZERZONE

Język polski,
WOS/Historia
Geografiff a/J/ . ang./Infoff rmatykka



JESTEŚ ODWAŻNY I  ODPOWIEDZIALNY

ORAZ LUBISZ WYZWANIA,  POŁĄCZ NAUKĘ

Z PRZYGODĄ I  WSTĄP W NASZE SZEREGI!

Klasa mundurowa zapewnia elementarny poziom
umieje ętności i wiedzy związaneje z pracą w służbach
mundurowych takich jak: wojo sko, policjc a, straż pożarna
czy służba więzienna.
W ramach zaja ęć teoretycznych i praktycznych uczniowie
uczą się udzielania pierwszeje pomocy przedmedyczneje ,
terenoznawstwa i orientacjc i na mapie i w terenie.
Uczestniczą w zaja ęciach ze strzelectwa sportowego
oraz samoobrony, poznaja ą techniki walki wręcz, uczą się
taktyki wojo skoweje i musztry.
AbAA solwent klasy munduroweje zostaja e przygotowany
do zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania
kształcenia w szkołach policealnych i wyższych-
cywilnych i wojo skowych.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Proponu j emy :

PRZEDMIOTY

ROZSZERZONE

J. polski
Infoff rmatyka/J/ . angielski

Biologia/Geografiff a

JĘZYKI OBCE

Język angielski -
kontynuacjc a

Język niemiecki -
kontynuacjc a

ZAJĘCIA

DODATKOWE

Dodatkowe zaja ęcia
z programowania
i grafiff ki komputeroweje



KLASA OGÓLNA TO PROPOZYCJA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY

NIE MAJĄ JESZCZE SPRECYZOWANYCH KONKRETNYCH

ŻYCIOWYCH PLANÓW, ALE ODCZUWAJĄ POTRZEBĘ

WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, CHĘTNI SĄ DO

ZDOBYWANIA WIEDZY I  UMIEJĘTNOŚCI Z RÓŻNYCH

PRZEDMIOTÓW.

uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym,
szczególnie z przedmiotów realizowanych na poziomie
rozszerzonym,
udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
realizacjc i różnych projo ektów, organizowaniu akcjc i
charytatywnych , prospołecznych, proekologicznych
i innych.

Rozszerzenia z przedmiotów: język angielski, infoff rmatyka,
biologia lub geografiff a pozwolą na duże możliwości wyboru
kierunku studiów. Zaja ęcia z programowania będą dodatkowym
atutem!

Podeje muju ąc naukę w teje klasie masz możliwość:





Dlall caa zezz gee ogg

my?yy

ERASMUS+
& 

INNE
PROJEKTY

UNIJNE

WOLONTARIAT
&

WYMIANA
MŁODZIEŻY

 

WYSOKIE
WYNIKI

EGZAMINÓW
ZEWNĘTRZNYCH

Euroscola

CyberSkiller Challenge

IT i Cyberbezpieczeństwo

Rajd Grunwaldzki  PTSM

Ze Śląskiem na Ty

KONKURSY

DARMOWA
KOMUNIKACJA  

SZKOLNY KLUB
SPORTOWY

&
SZKOŁA

PRZETRWANIA

INTERNAT
 

NA TERENIE GMINY
DOBRODZIEŃ
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KONKURSY
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SZKOLNY KLUB
SPORTOWY
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SZKOŁA

PRZETRWANIA
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SZKOŁA

PRZETRWANIA
...ZIMĄ
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DARMOWA
KOMUNIKACJA 
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UWAGA !!!

Decyzją organu prowadzącego wszystkie szkoły w powiecie oleskim w roku 

szkolnym 2021/2022 prowadzą nabór w formie papierowej.

Wniosek do wybranej szkoły znajdziesz na naszej stronie www.zspdobrodzien.pl

w zakładce Rekrutacja. 

Wnioski można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub na maila: 

zsdobrodzien@poczta.onet.pl



Zespół Szkół w Dobrodzieniu

ul. Oleska 7

tel. 34 3575 246

www.zspdobrodzien.pl

e-mail: zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 - 14:00.


