
KLASA MUNDUROWA– WOJSKOWA
z elementami bezpieczeństwa

wewnętrznego

Tu znajdziesz wszystko!

OFERUJEMY ZAJĘCIA DODATKOWE:

l zajęcia szkoleniowe z musztry, reglaminów i ceremo-
niałów wojskowych oraz działania pojedynczego żołnie- 
rza na polu walki - 2 godziny tygodniowo;
l 8 godzin w miesiącu szkolenia praktycznego na terenie 
10 Brygady Logistycznej w Opolu;
l z zakresu logistyki i zarządzania kryzysowego;
l szkolenia strzeleckie
l ćwiczenia na trenażerach i symulatorach;
l wyjazdy na poligony i szkolenia w terenie;
l rozszerzone zajęcia wychowania �zycznego,  
samoobrony i wojskowej walki wręcz;
l zajęcia z praktykującymi policjantami, z przed-
stawicielami uczelni na kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne;
l zajęcia z ratownictwa przedmedycznego.

NASZE SUKCESY

l Zakwali�kowanie szkoły do drugiej edycji programu 
MON certy�kowanych pionów klas wojskowych.
l II Miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas 
o Pro�lu Mundurowym.
l I Miejsce w zawodach organizowanych przez
10 Opolską Brygadę Logistyczną. 
l Udział uczniów w IV Centralnym Zlocie Klas 
Mundurowych Żagań 2018.
l IV Miejsce w Ogólnopolskich zawodach strzeleckich 
organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną 
w Warszawie.
l Tytuł Mundurowej Klasy Roku w rankingu Opolskiego 
Kuratora Oświaty
l Tytuły laureatów i �nalistów w Ogólnopolskim Konkur-
sie Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego - 
współpraca z WAT

Organem prowadzącym
Liceum Ogólnokształcące
jest Gmina Gogolin.
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SZKOLNY KLUB STRZELECKI

Realizujemy cele i zadania Ligi Obrony Kraju 
poprzez:

l udział i organizację imprez i zawodów o charak-
terze obronno–patriotycznym,

l zajęcia szkoleniowe na strzelnicy,

l udział w zawodach: terenowo-obronnych 
„Sprawni jak żołnierze”, strzeleckich  „O  Srebrne 
Muszkiety”, Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich 
LOK,

l kultywowanie tradycji narodowych.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI!

l Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

l Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

l Biuro ds Proobronnych w Warszawie

l  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu

l  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

l  10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu

l  Pluton łączności
     Stowarzyszenie Pamięci Kawalerii II RP

l  Liga Obrony Kraju w Opolu

l  „Bractwo Strzeleckie” w Głogówku

l  Towarzystwo Miłośników Strzelectwa
   „Sagittarius”

l  Stowarzyszenie Sportowo-Strzeleckie
     Kaliber 44

l  Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy
     Służb Mundurowych „Pasjonat”
     im. gen. S. Petelickiego

NASZE KLASY WOJSKOWE SĄ KLASAMI
CERTYFIKOWANYMI!

Przy współpracy z Ministerstwem Obrony
Narodowej i Biurem ds Proobronnych
realizujemy innowacyjny program
edukacji wojskowej.

Nasze liczne sukcesy w zawodach sportowo - 
obronnych oraz wyniki nauczania zdecydowały, że 
jako jedna z zaledwie 55 szkół w Polsce zakwali-
�kowaliśmy się do I edycji programu certy-
�kowanych klas wojskowych MON.
 
Dzięki temu nasi uczniowie szkolą się i rozwijają 
swoje zainteresowania na obiektach wojskowych 
(m.in. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej) pod 
okiem profesjonalnych instruktorów, zawodowych 
żołnierzy, a baza szkoły jest wyposażona w odpo- 
wiedni sprzęt. 

Uczniowie klasy wojskowej otrzymują bezpłatnie 
umundurowanie.

Po ukończeniu naszej szkoły uczniowie, którzy 
wyrażą chęć, mogą z powodzeniem studiować 
w uczelniach resortowych bądź wstąpić do 
wojska. 


