
KLASA  DZIENNIKARSKO - PRAWNA
Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Odkryj w sobie zmysły! Reżysera, operatora, scenarzy-
sty, montażysty, świadomego odbiorcy kultury, miłośnika 
X Muzy, pisarza i poety, recytatora. Nauka w tej klasie to 
również działalność medialna w języku angielskim: nagry-
wanie audycji radiowych, redagowanie artykułów praso- 
wych, wywiady!
Pod fachowym okiem gra�ka komputerowego z �rmy 
Chespa - uczniowie wkraczają w świat GRAFIKI  KOMPU- 
TEROWEJ, wykorzystują nowoczesne technologie do 
tworzenia gazet internetowych. Zajęcia odbywają się dzięki 
specjalistycznemu oprogramowaniu: Adobe Crative Cloud.
Nasze  STUDIO NAGRAŃ czeka właśnie na Ciebie! U nas 
możesz sprawdzić się w roli radiowca, spikera, prezentera 
muzycznego, nagrać płytę, słuchowisko radiowe. Ucznio-
wie klasy medialnej uczą się praktycznie wykorzystywać 
środki  przekazu charakterystyczne dla tworzywa dzien-
nikarskiego.
Nasze sukcesy: I miejsce w projekcie „Jurnalex” orga- 
nizowanym przez WPiA w Opolu, Indeks Uniwersytetu 
Papieskiego JPII w Krakowie za  zdobycie IV  miejsca 
w konkursie  �lmowym „ Moje ŚDM”,  wyróżnienie za 
spot  reklamowy  „Czad i ogień”,  praktyki dziennikar-
skie w Tygodniku Krapkowickim.

KLASA MUNDUROWA– WOJSKOWA
Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

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 podo�cerskich czy pracy w wojsku, policji, 
służbie więziennej, straży pożarnej, straży miejskiej lub 
straży granicznej, w administracji samorządowej i rządo- 
wej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządza-
niem kryzysowym i obroną cywilną. Po  ukończeniu tej 
klasy z powodzeniem możesz  studiować na takich 
kierunkach cywilnych jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, 
stosunki międzynarodowe i administracja.
Dzięki współpracy z różnymi podmiotami uczniowie tej 
klasy będą mogli nie tylko ćwiczyć na obiektach szkolenio-
wych 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, topogra�i wojskowej, łączności. 

Tu znajdziesz wszystko!

Organem prowadzącym
Liceum Ogólnokształcące
jest Gmina Gogolin.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Gogolinie

 KLASA O NACHYLENIU POLITECHNICZNYM
z gra�ką komputerową

i elementami projektowania przestrzennego

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej

w Gogolinie

ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin
tel/fax: 77 4666235, 77 4666294
www.zs.gogolin.com.pl
e-mail: sekretariat@gogolin.com.pl

KLASA MUNDUROWA-WOJSKOWA
z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego

KLASA DZIENNIKARSKO-PRAWNA
z elementami gra�ki komputerowej

KLASA O NACHYLENIU BIOLOGICZNO-MEDYCZNYM
z elementami  psychologii

KLASA DWUJĘZYCZNA
z językiem angielskim

WPÓŁPRACA
Współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami 
wojskowymi w celu poszerzenia oferty kształcenia 
i umożliwienia uczniom uczestnictwa w różnorodnych 
zajęciach specjalistycznych.

Porozumienia o współpracy zostały podpisane między 
innymi z: Wydziałem Chemii, Wydziałem Socjologii, 
Instytutem Anglistyki, Kierunkiem Lekarskim, Instytu-
tem Politologii, Wydziałem Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego, Politechniką Opolską, 
PMWSZ w Opolu, Akademia Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu, Wojskowa Akademią Techniczną w Warsza-
wie, Wojewódzkim Sztabem  Wojskowym w Opolu, 
Wojskową Komendą Uzupełnień w Opolu, 10 Opolską 
Brygadą Logistyczną, Plutonem Łączności - Stowarzy-
szenie Kawalerii II RP, Ligą Obrony Kraju w Opolu, 
„Bractwem Strzeleckim” w Głogówku, Towarzystwem 
Miłośników Strzelectwa „Sagittarius”, Stowarzyszeniem 
Sportowo-Strzeleckim Kaliber 44, Stowarzyszeniem 
Byłych Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „Pasjonat” 
im. gen. S. Petelickiego.

SUKCESY
Uczniowie  naszego  liceum otrzymują stypendium 
Prezesa  Rady Ministrów; klasa wojskowa otrzymała 
zaszczytny tytuł Mundurowej Klasy Roku; szkoła 
zakwali�kowała się do drugiej edycji programu MON 
certy�kowanych pionów klas wojskowych; zdobyliś- 
my tytuły laureatów i �nalistów w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego 
w ramach współpracy z WAT.



KLASA O NACHYLENIU POLITECHNICZNYM
z gra�ką komputerową
i elementami projektowania przestrzennego

W technice jedną z podstawowych form przekazywa-
nia informacji (np. między konstruktorem jakiegoś 
urządzenia a jego wykonawcą) jest rysunek.

Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem 
rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i 
przepisów. Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu wyrażaniu 
kształtów i wymiarów odwzorowywanego przedmiotu 
rysunek ten dokładnie wskazuje, jak ma wyglądać 
przedmiot po wykonaniu.

Znajomość zasad sporządzania i umiejętność odczy- 
tywania rysunku technicznego umożliwa przekazywa- 
nie myśli naukowo-technicznej w postaci np. projektu 
maszyny lub urządzenia.

Na zajęciach rysunku technicznego i gra�ki kompute-
rowej uczniowie nabędą umiejętności komponowania 
form architektonicznych. Celem zajęć będzie także 
ćwiczenie widzenia przestrzennego, poznawanie podstaw 
projektowania elementów architektury wnętrz, 
krajobrazu, urbanistyki. Będziesz mógł wcielić się w rolę 
kreatora i projektanta mody.

Mamy nową pracownię do gra�ki komputerowej. 
Uczniowie określonych klas liceum pod fachowym 
okiem specjalisty - gra�ka komputerowego z �rmy 
Chespa - wkraczają w świat gra�ki komputerowej. 
Zajęcia odbywają się dzięki specjalistycznemu opro- 
gramowaniu: Adobe Creative Cloud. 

• Planujesz zdawać maturę z j. angielskiego
  na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym?
• Myślisz o studiowaniu �lologii angielskiej,
  stosunków międzynarodowych, turystyki,
  europeistyki i innych ciekawych kierunków?
• Chcesz podjąć studia lub pracę za granicą?

OFERUJEMY:
• 6 godzin języka angielskiego w tygodniu
• WOS i geogra�a 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
• ciekawe lekcje, projekty, świetna atmosfera

Dołącz do nas!
Z pewnością znajdziemy wspólny język!

KLASA DWUJĘZYCZNA
z językiem angielskim

Nie trzymaj języka za zębami; pokaż go nam,
a nasi najlepsi specjaliści już wiedzą, jak pomóc Ci go 
rozwijać!
• Lubisz język angielski?
• Jesteś ciekawa/y świata?
• Lubisz poznawać nowych interesujących ludzi?

KLASA O NACHYLENIU BIOLOGICZNO-MEDYCZNYM
z elementami  psychologii

• Lubisz magię i pragniesz poznać tajemniczy i magiczny 
   świat nauk przyrodniczych? 
• Interesuje cię natura i psychika człowieka? Lubisz
   i chcesz pomagać innym? Chcesz lepiej poznać siebie? 
• Interesujesz się pięknem i chcesz tworzyć
   i opracowywać receptury nowych kosmetyków? 
• Czy chcesz na zajęciach z �zjoterapii nabyć umiejętności
   do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych, podtrzymywa-
   nia sprawności osób z różnymi wadami postawy ciała? 
• Czy chcesz brać  udział w zajęciach na wydziale
   psychologii i w spotkaniach z praktykami z tej
   dziedziny? 
• Chcesz zobaczyć najnowocześniejsze laboratoria �rmy
   Chespa? 
• Chcesz zapoznać się z formami ochrony przyrody
  i poznać ciekawe ekosystemy podczas  wyjazdów do
   Centrum Edukacji Ekologicznej?  
• Chcesz brać udział w zajęciach specjalistycznych na
   wydziale Chemii i Kierunku Lekarskim Uniwersytetu
   Opolskiego? 
• Czy chciałbyś spotkać się z najlepszymi pielęgniarkami
   i położnymi i dowiedzieć się, na czym polega zawód
   położnej i jak pielęgnować noworodka? 
 
Kształcenie w tej klasie kierujemy do młodzieży, która 
chce rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a później 
planuje edukację na kierunkach medycznych, biotech-
nologicznych, biologicznych, psychologii, pedagogice 
i innych kierunkach związanych z naukami przyrodniczy-
mi i społecznymi. Kompetencje psychologiczne znajdują 
zastosowanie w 4000 zawodów, a psychologia, medy-
cyna i weterynaria od lat cieszą się ogromną popular-
nością i zainteresowaniem pośród absolwentów szkół 
średnich. Uczniowie tej klasy będą mieli także możliwość 
uczenia się w profesjonalnym szkolnym laboratorium 
chemicznym wyposażonym w sprzęt i odczynniki 
potrzebne do tworzenia naturalnych kosmetyków.Klasa Dwujęzyczna
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