
 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

edukacja wojskowa 

Liceum ogólnokształcące to szkoła, której zadaniem jest  ogólne kształcenie z podstawowych przedmiotów. Liceum  to 

wybór przede wszystkim dla osób, które nie mają jeszcze w pełni doprecyzowanych planów na przyszłość, chcą się rozwijać 

i zdobywać lepsze wykształcenie. Po ukończeniu liceum i zdaniu MATURY nie otrzymacie żadnego tytułu zawodowego, 

macie jednak możliwość kontynuowania nauki na licznych kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe. Wśród liceum 

znajdziecie jednak  przeznaczone dla uczniów uzdolnionych i  zainteresowanych konkretnym zakresem wiedzy; których 

zadaniem będzie  przygotowanie Was do dalszego rozwoju na kolejnych poziomach edukacji – w przypadku naszego liceum 

jest to wiedza z zakresu  EDUKACJI WOJSKOWEJ. 

DLA KOGO EDUKACJA WOJSKOWA? 
 ! Interesuje Cię praca w wojsku lub w innych służbach mundurowych?  

! ! Chcesz poznać specyfikę pracy tych służb?  
! ! Nie boisz się nowych wyzwań i chcesz sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną? 
! ! Interesujesz się historią, taktyką i uzbrojeniem, dyplomacją i bezpieczeństwem? 
! !  Lubisz działać w terenie i podnosić w tej dziedzinie umiejętności ? 

SPECYFIKA KIERUNKU: 
* zajęcia z edukacji wojskowej prowadzone przez zawodowego oficera  rezerwy, 
* poznanie specyfiki pracy służb mundurowych, ćwiczenie umiejętności żołnierskiego zachowania się, poznanie tradycji 

jednostek, budowy podstawowego sprzętu wojskowego, zasad działania na polu walki, zasad strzelania , ćwiczenia 

udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej i ewakuacji z pola walki, 

* udział w spotkaniach z kombatantami, z przedstawicielami Wojskowej Komendy 

Uzupełnień,  przedstawicielami  jednostek wojskowych różnych specjalności wojskowych, przedstawicielami Wojsk 

Obrony Terytorialnej,  Żandarmerii Wojskowej , przedstawicielami  instytucji paramilitarnych,  
*udział w  ważnych uroczystościach państwowych i wojskowych 

NASI PARTNERZY I WSPÓŁPRACOWNICY: 
* 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana   Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego. 
*  4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  
* 42 Batalion Lekkiej Piechoty ( 4 BOT) 
* Komenda  Wojewódzka  Policji w Olsztynie,  Powiatowa Komenda Policji w Ostródzie  

* Żandarmeria  Wojskowa w Elblągu/ Morągu  
* Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie (Wojskowa Komenda Uzupełnień) w Ostródzie, 
* Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie. 

ZAJĘCIA TERENOWE I WYJAZDY: 
Zajęcia praktyczne organizowane  są razem z naszymi partnerami ( J.W. ) na placach ćwiczeń , strzelnicach, 

Uczniowie  (kadeci ) biorą udział w zajęciach i pokazach wojskowych na terenie jednostki wojskowej oraz obozach 

kondycyjnych. 
NASZ ABSOLWENT 
Zna specyfikę grup zawodowych związanych z bezpieczeństwem publicznym takich jak: wojsko, policja,  straż pożarna, 

straż graniczna. Oprócz przekrojowej wiedzy o siłach zbrojnych został wyposażony w podstawowe  umiejętności 

funkcjonowania w grupie, budowania więzi, współpracy w zespole, wykształcił  postawy prospołeczne i uniwersalne 

kompetencje. Jest człowiekiem ambitnym,  o szerokich horyzontach, zdyscyplinowanym, gotowym w przyszłości  podjąć 

pracę w służbach mundurowych. 
PERSPEKTYWY EDUKACYJNE I ZAWODOWE: 
Absolwent naszego LO może kontynuować naukę:  
* na wyższych uczelniach  wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii 

Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej ); * na Uniwersytecie  Warmińsko- Mazurski 

(kierunki: wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne); * w Wyższej Szkole Policji w 

Szczytnie (nauka o policji, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia); * w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

(bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa); * na wielu innych uczelniach: kryminalistyka, administracja 

celno-skarbowa, prawo, geografia,  politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka i inne… 
A oprócz tego absolwent może przystąpić do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, 

straż pożarna ,służba celna,), Wojsku Polskim, Wojskach Obrony Terytorialnej, Służbie  Więziennej, Żandarmerii 

Wojskowej,  archiwach państwowych, szkolnictwie. 
 

 

 

 



 


