Klasa mundurowa - wojskowa

decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.

Nauka w klasie wojskowej
wspomaga każdego ucznia przy wyborze
dalszej drogi życiowej. Pozwala na
solidne
przygotowanie
młodego
człowieka
do
podjęcia
nauki
na uczelniach wyższych "mundurowych", dwuletnich szkołach
podoficerskich, czy pracy w wojsku, policji, służbie więziennej, straży
pożarnej, straży miejskiej lub straży granicznej, w administracji
samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością,
zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Po jej ukończeniu można
studiować na takich kierunkach cywilnych jak bezpieczeństwo
wewnętrzne, stosunki międzynarodowe i administracja.
Program zajęć w tej klasie jest dostosowany do wymagań
stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służb mundurowych.
Dzięki współpracy z różnymi podmiotami uczniowie tej klasy będą mogli
nie tylko ćwiczyć na obiektach szkoleniowych jednostek wojskowych, ale
również korzystać ze specjalistycznego sprzętu używanego przez Wojsko
Polskie. W trakcie trzech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie
nauczą się musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej,
wojskowych systemów walki wręcz, taktyki zielonej i czarnej, obrony
przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności. Zapoznają się z
działaniem różnych formacji mundurowych.
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pielęgnować noworodka. Poznasz najnowsze
technologie w najnowocześniejszych zakładach
chemicznych w Europie” Azoty Kędzierzyn Kożle”
Na zajęciach z fizjoterapii
nabędziesz
umiejętności
do
prowadzenia
ćwiczeń
korekcyjnych, podtrzymywania sprawności osób z
różnymi wadami postawy ciała.
Dzięki współpracy z Górażdze-Cement S.A.
będziesz mieć możliwość zwiedzania ścieżki
przyrodniczo-dydaktycznej na terenie kopalni,
Proponujemy udział w zajęciach prezentujących
cykl
produkcji:
kopalniawydobyciecementownia- laboratorium kontroli jakości.
Zajęcia w laboratorium badawczym w Dąbrowie
Górniczej.
Czekają na Cebie najnowocześniejsze laboratoria
firmy Chespa Design Center

Profil kształcenia jest tak zorganizowany, aby optymalnie
rozwinąć zainteresowania i pasje młodzieży planującej
podjęcie dalszej edukacji na kierunkach medycznych,
biotechnologicznych, biologicznych i innych, związanych z
naukami przyrodniczymi.

Uczniowie tej klasy będą uczyć się w profesjonalnym
laboratorium chemicznym wyposażonym w sprzęt i
odczynniki potrzebne do produkcji naturalnych
kosmetyków.

Zajęcia będą realizowane również na Wydziale
Chemii i Biologii UO i w PMWSZ w Opolu.

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!

Nauka w tej klasie pomaga w przygotowaniu do egzaminów
teoretycznych, testów psychologicznych oraz sprawnościowych
przyszłym kandydatom do szkół wojskowych i policyjnych.
Dodatkowo
uczniowie
zdobywają
umiejętności
z zakresu samoobrony. Mogą również odbyć podstawowy kurs
spadochronowy i zdobyć odznakę „Skoczka Spadochronowego Służb
Ochrony” wraz z certyfikatem potwierdzającym prawo jej noszenia.
Umiejętności te są dodatkowo punktowane przy naborze do wybranych
służb.
Kierunek ten wychwytuje i wiąże ze służbami mundurowymi młodych
ludzi zainteresowanych takim wyborem swojej przyszłości.
Do takiej pracy potrzebni są młodzi, silni, zdrowi ludzie o szerokich
horyzontach myślowych, wysokiej sprawności fizycznej,
posiadający umiejętność pracy w zespole, łatwości podejmowania

Klasa biologiczno-chemiczna z
fizjoterapii, psychodietetyki i
chemicznej
o
o
o
o
o
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elementami
preparatyki

Fascynujesz się życiem w różnych aspektach?
Chcesz zostać reżyserem chemicznego spektaklu?
Lubisz magię i pragniesz poznać tajemny i
magiczny świat nauk przyrodniczych?
Interesujesz się pięknem i chcesz tworzyć i
opracowywać receptury nowych kosmetyków?
Chcesz poznać tradycje żywieniowe na świecie i
projektować diety?
Możesz spotkać się z wiceprezesem Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych panią Ewą Janiuk,
dowiesz się, na czym polega zawód położnej i jak
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ciekawe lekcje, projekty, świetna
atmosfera, języki specjalistyczne

Dołącz do nas - z pewnością znajdziemy
wspólny język!

Tu także rozwiniesz swoje pasje – dziennikarską,
aktorską, filmową, prawniczą. Dajemy Ci możliwości
rozwoju – od pisania, poprzez wystąpienia publiczne,
po udział w licznych wycieczkach i konkursach
filmowych.
A może chcesz napisać książkę? Spróbować swych sił
w radiu, telewizji, prasie? Wystąpić w sztuce
teatralnej? Nakręcić własny film? Nagrać słuchowisko
radiowe ? Prowadzić szkolną radiową listę przebojów?

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

Proponujemy:
spotkania
ze
specjalistamidziennikarzami, redaktorami radiowymi , radcą
prawnym, sędziami, cykl szkoleń z grafiki reklamowej,
fotografii , warsztaty w teatrze. Wyjazdy zagraniczne
do zakładów współpracujących z firmą „ Chespa”.

Zasięgnij języka u nas!
Nie trzymaj języka za zębami, pokaż go nam, a nasi najlepsi
specjaliści już wiedzą, jak pomóc Ci go rozwijać!
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Lubisz język angielski?
Jesteś ciekawa/y świata?
Lubisz poznawać nowych interesujących
ludzi?
Planujesz zdawać maturę z języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym
lub dwujęzycznym?
Myślisz o studiowaniu filologii
angielskiej, stosunków
międzynarodowych, turystyki,
europeistyki, i innych ciekawych
kierunków?
Chcesz podjąć naukę za granicą?
Oferujemy:
6 godzin języka angielskiego w tygodniu
WOS i geografia w j. angielskim
stały kontakt z językiem
ścisła współpraca z Instytutem Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego
spotkania z native speakers
zajęcia warsztatowe z wymowy
j.angielskiego
pomoc w przygotowaniu do
międzynarodowych egzaminów
językowych FCE/CAE

Klasa
dziennikarsko – prawna z grafiką
użytkową
Patronat nad klasą objęła firma „Chespa”

Co zrobić, żeby inni postrzegali Cię jako osobę pewną siebie,
przebojową, atrakcyjną i sympatyczną? Na pewno pomoże Ci
w tym wybór profilu dziennikarsko-prawnego z grafiką
uzytkową. Na nim podpowiemy Ci, jak odczytywać mowę
ciała, na co zwracać uwagę w czasie wystąpień publicznych,
jak radzić sobie z tremą.

Wybierz profil
pożałujesz!

dziennikarsko-prawny.

Stypendia dla 2 najlepszych uczniów!

Nie

