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I. OGÓLNE INFORMACJE O KLASIE 

Podstawowym celem nauczania w klasie o tym kierunku kształcenia 

jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w zakresie 

rozszerzonym z następujących przedmiotów:  

���� język angielski,  

���� wiedza o społeczeństwie, 

���� geografia. 

Ponadto oferta skierowana jest do uczniów, którzy zainteresowani są 

poznaniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w ramach realizacji 

dodatkowych przedmiotów:  

���� Bezpieczeństwo Narodowe (klasa 1) 

���� Edukacja Diagnozowania i Zwalczania Zagrożeń 

(klasa 2 i 3) 
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Absolwenci klasy Bezpieczeństwa Narodowego po egzaminie 

maturalnym będą mogli kontynuować naukę na uczelniach wyższych, 

m.in. na takich kierunkach jak: 

���� Bezpieczeństwo Narodowe, Publiczne 

���� Socjologia 

���� Stosunki międzynarodowe   

���� Psychologia  

���� Pedagogika i innych.  

Natomiast dodatkowo dzięki zajęciom praktycznym można będzie 

nabyć nowe umiejętności. W drodze dobrowolnego uczestnictwa                   

w płatnych kursach (pkt. III), oferowanych w ramach tej klasy, absolwent 

liceum, poznając swoje możliwości, świadomie będzie mógł podjąć 

decyzję, czy chce kontynuować naukę w wyższych szkołach mundurowych 

takich jak policja czy też straż pożarna. W podjęciu decyzji pomogą z kolei 

kursy szkoleniowe z następujących zakresów: 
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II.    ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Uczniowie w trakcie trzyletniej nauki, oprócz podstawowego celu, 

jakim jest przygotowanie do egzaminu maturalnego, zapoznają się                  

z następującymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa: 

���� Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP 

���� Współczesna geopolityka świata 

���� Filozofia bezpieczeństwa 

���� Teoria wychowania obronnego 

���� Zagrożenia czasu pokoju 

���� Obrona cywilna 

���� Zarządzanie kryzysowe 

���� Bezpieczeństwo energetyczne 

���� Psychologia zagrożeń 

���� Funkcjonowanie służb mundurowych 

���� Ratownictwo przedmedyczne 

III.   KURSY SPECJALISTYCZNE 

Zajęcia praktyczne będą odbywać się w formie kursów 

prowadzonych w trzyletnim cyklu nauczania przez Fundację K2, z którą 

szkoła współpracuje od kilku lat. Zajęcia specjalistyczne będą 

odpłatne, a opłata za nie wynosić będzie 300 złotych w danym 

roku szkolnym. W klasie 1 będzie to sześć kursów, w klasie 2 

również sześć, a w klasie 3 pięć kursów, opisanych w tabeli na 

stronie 5. Uczestnictwo w nich będzie dobrowolne.                                                           

(W tabeli na stronie 5 harmonogram kursów Fundacji K2) 
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KLASA 1 

1. Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego 20 godzin 

2. Kurs samoobrony 20 godzin 

3. Kurs strzelecki 20 godzin 

4. Kurs technik interwencyjnych 20 godzin 

5. Kurs bezpieczeństwa osobistego 20 godzin 

6. Kurs survivalu w okresie wiosennym 36 godzin 

KLASA 2 

1. Kurs podstawowy pierwszej pomocy 10 godzin 

2. Kurs pierwszej pomocy u osób z Nagłym Zatrzymaniem 

Krążenia tzw. BLS AED 

5 godzin 

3. Kurs samoobrony 20 godzin 

4. Kurs strzelecki 20 godzin 

5. Kurs technik interwencyjnych 20 godzin 

6. Kurs survivalu w okresie jesiennym 36 godzin 

KLASA 3 

1. Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego 20 godzin 

2. Kurs samoobrony 20 godzin 

3. Kurs strzelecki 20 godzin 

4. Kurs bezpieczeństwa osobistego 20 godzin 

5. Kurs survivalu w okresie zimowym 36 godzin 
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IV.   KONFERENCJE NAUKOWE 

Gruntowne kształcenie uczniów do egzaminu maturalnego                  

z wybranych przedmiotów oraz naukowe podejście do tematyki 

bezpieczeństwa, przygotuje na bardzo wysokim poziomie absolwentów 

klasy Bezpieczeństwa Narodowego do podjęcia studiów cywilnych                     

z zakresu bezpieczeństwa oraz innych kierunków z zakresu nauk 

społecznych. W związku z tym uczniowie tej klasy będą uczestniczyć             

w konferencjach naukowych dotyczących problematyki bezpieczeństwa, 

prowadzonych przez uczelnie wyższe. Dzięki temu uczniowie będą mogli 

zapoznać się z zasadami funkcjonowania szkolnictwa wyższego                           

i stawianymi przez nie wymaganiami. Szkoła planuje podjęcie współpracy 

z jednostkami dydaktycznymi proponującymi w swojej ofercie kształcenia 

kierunki oraz specjalności z zakresu bezpieczeństwa. 

 

 Źródło: www.up.krakow.pl 
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V.    OBOZY 

W ramach programu klasy Bezpieczeństwa Narodowego 

przewidziano kursy survivalowe dla uczniów. Kursy organizowanie będą                

w okresie zimowym, wiosennym oraz letnim. 

Źródło: Fundacja K2 

VI.   WSPÓŁPRACA 

Szkoła w ramach tworzenia    

klasy Bezpieczeństwa Narodowego 

współpracuje z Fundacją K2, 

organizującą dla naszych uczniów kursy 

szkoleniowe z zakresu pierwszej 

pomocy, samoobrony, bezpieczeństwa 

osobistego, technik interwencyjnych,  

survivalu. 
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VII.  SYLWETKA ABSOLWENTA KLASY BEZPIECZEŃSTWA   

         NARODOWEGO: 

 

���� Wysokie przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach 

cywilnych z zakresu  bezpieczeństwa oraz innych kierunkach 

społecznych takich jak: socjologia, stosunki międzynarodowe, 

kryminalistyka, politologia, psychologia, pedagogika i inne, 

���� Nabycie praktycznych umiejętności zwiększających szansę na 

podjęcie dalszego kształcenia w służbach mundurowych, 

���� Poznanie specyfiki pracy w sferze bezpieczeństwa narodowego,  

���� Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu strzelectwa, 

samoobrony, pomocy przedlekarskiej, 

���� Uzyskanie zaświadczeń na podstawie odbytych kursów 

szkoleniowych, 

���� Podniesienie kompetencji językowych oraz sprawnościowych, 

���� Zdobycie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności oraz 

samodyscypliny. 


