OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Zdecyduj się na naukę w naszej szkole, jeśli:
- zależy ci na niewielkiej klasie z doskonałymi warunkami nauki i
rzetelnym przygotowaniu do matury
- chcesz mieć najlepszych i bardzo życzliwych nauczycieli, którzy
pomogą ci się uczyć
- zależy ci, żeby twoja indywidualność była dostrzegana i doceniana
- nie chcesz być tylko numerem w dzienniku - zależy ci na dostrzeżeniu
twoich talentów i możliwości
- chcesz oprócz nauki zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu
wybranej specjalizacji
- chcesz przeżyć przygodę życia dzięki dodatkowej ofercie szkoły

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy absolwentom gimnazjów
następujące klasy :

WOJSKOWA

JĘZYKOWA

STRAŻACKA

OGÓLNA

KLASA WOJSKOWA

Klasa wojskowa jest dla tych, którzy lubią wyzwania i aktywny tryb życia.
Obozy szkoleniowe, poligony, zajęcia w z żołnierzami w różnych jednostkach
wojskowych, treningi strzeleckie sprawią, że trzy lata liceum minie
błyskawicznie. Kierunek pozwoli na kształtowanie umiejętności pracy w
zespole, kreatywnego działania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Innowacja pedagogiczna i porozumienie z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich
to gwarancja dobrego przygotowania do służb mundurowych potwierdzona
certyfikatem.
Od 1 września 2018 roku klasy o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
będą brały udział w Pilotażowym Programie Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych
Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, który będzie
realizowany przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej
Udział w tym programie przyniesie realne korzyści dla ucznia klas wojskowych poprzez:
- wsparcie absolwentów Liceum przy wyborze przez nich ścieżki zawodowej,
- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów
służby wojskowej,
- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach(dodatkowe punkty podczas
procesu rekrutacji

- stałe konsultacje(już w toku realizacji programu)przedstawicieli Terenowych organów
Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz
wskazywanie możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Zbrojnych i uwarunkowań
kandydata.
- dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia(w
formie dotacji celowych dla szkół),
- wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizacje programu nauczania ”Edukacja
Wojskowa” w Certyfikowanych pionach Wojskowych Klas Mundurowych wraz z informacja
o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału,
- wpisu na świadectwie ukończenia szkoły” Edukacja wojskowa ”jako przedmiotu
uzupełniającego(wraz z oceną końcową).
Uczniowie po odbyciu szkolenia obozowego TARGET 5 otrzymają :certyfikat ukończenia
tego szkolenia certyfikowanego przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych i
Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych a ponadto:
- Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu taktyki wojskowej i policyjnej na poziomie
unitarnym oraz ukończenia podstawowego szkolenia technik linowych:
- Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
- Karty ICE ( IN Case of Emergency” w nagłym wypadku”).

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WSZYSTKICH UCZELNIACH!!!
PRZYKŁADOWE KIERUNKI I MIEJSCA GDZIE MOŻESZ STUDIOWAĆ TO:
• Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo,
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - bezpieczeństwo wewnętrzne,
• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
-Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,
- Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu ,Zegrzu i Poznaniu,
• Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
• Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

KLASA STRAŻACKA

Gimnazjalisto zostań strażakiem w Liceum Ogólnokształcącym Jedliczu o
profilu strażackim
* Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Straży Pożarnej.
* Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego.
* Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.
* Strzelanie.
* Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie.
* Wyjazdy do Szkół Aspiranckich.
* Ćwiczenia terenowe.
* Obozy szkoleniowe z naciskiem na ćwiczenia strażackie.
* Survival - obozy przetrwania.
Z chwilą opuszczenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń:
strzeleckiego, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i (dla chętnych).
Odbycie autorskiego szkolenia specjalistycznego Szkoły zostanie również potwierdzone
dokumentem.

Program przedmiotu „Edukacja pożarnicza” powstał w wyniku współpracy podjętej
pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie a Liceum
Ogólnokształcącym w Jedliczu.

KLASA JĘZYKOWA

Klasa dla osób lubiących języki obce i doceniających ich rolę we współczesnym
świecie. Kierunek pozwoli wykształcić umiejętności potrzebne na rynku pracy
w kontekście międzynarodowym, turystycznym, politologii czy europeistyki.
Zajęcia dają możliwość połączenia nauki z przyjemnością, zapewniają kontakty
z rówieśnikami z innych krajów, native-speakerem i wykładowcami z
wydziałów filologii.

KLASA OGÓLNA

Klasa dla tych uczniów, którzy nie mają
maj sprecyzowanych planów na przyszłość
przyszło i
chcą mieć więcej czasu na podjęcie
podj cie ostatecznej decyzji. Nasze zaj
zajęcia z doradcą
zawodowym, pedagogiem i trenerami pozwolą
pozwol na określenie
lenie predyspozycji oraz
wybór dalszej kariery edukacyjnej.

ZAPRASZAMY !!!!!

