
TEKST DO PREZENTACJI 

 

SLAJD 1 zdjęcie szkoły   

Nasze liceum znajduje  w Redzikowie. W bliskim sąsiedztwie szkoły znajduje się park wodny, 
lodowisko i boisko Orlik. Do szkoły można dojechać autobusem komunikacji miejskiej oraz 
prywatnymi liniami autobusowymi. 

W liceum funkcjonują klasy o profilu wojskowym, a do września 2021 r. planujemy otworzyć klasę  
kreowania wizerunku. 

SLAJD 2 logo szkoły    

Istniejemy na rynku od 2017 r. i obecnie posiadamy 4 klasy o profilu wojskowym. Oto nasze logo. 

SLAJD 3  klasa wojskowa  

Co realizujemy w klasie o profilu wojskowym ? 

SLAJD 4  rozszerzenia itp.  

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących klasy wojskowe realizują: 

- rozszerzenia z matematyki, historii oraz języka angielskiego; 

- materiał z zakresu edukacji wojskowej w wymiarze 5 godzin tygodniowo- zajęcia te prowadzi oficer 
rezerwy Wojska Polskiego, a także żołnierze z jednostek wojskowych ze Słupska i regionu słupskiego. 

Nasi uczniowie przynajmniej raz w miesiącu odbywają zajęcia praktyczne na terenie jednostek 
wojskowych w Słupsku, Redzikowie, Ustce, Lęborku. Zajęcia te prowadzone są przez instruktorów  
z jednostek wojskowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

SLAJD 5-8 od slajdu Pierwsze szlify   

Edukacja w klasie o profilu wojskowym rozpoczyna się wyjazdem na biwak integracyjny z elementami 
survivalu. Podczas wyjazdu uczniowie ćwiczą elementy musztry ,orientację w terenie, uczą się jak 
przetrwać w lesie, zawiązują pierwsze przyjaźnie, poznają swojego wychowawcę. 

SLAJD 9 Ślubowanie 

W pierwszych tygodniach października uczniowie liceum zostają pasowani na młodszych kadetów.  

SLAJD 10-15 od slajdu Teoria i praktyka 

W ramach edukacji wojskowej młodzież naszej szkoły kształci umiejętności praktyczne i teoretyczne  
z zakresu: budowy i eksploatacji broni, łączności, survivalu, broni ABC. Uczniowie kształcą 
umiejętności strzeleckie na trenażerze Cyklop i Śnieżnik. Teoria i praktyka to również elementy 
terenoznawstwa, szkolenia inżynieryjno-saperskie, sposoby użycia odzieży ochronnej oraz musztra. 

SLAJD 16   slajd Nasi partnerzy 

Do jednostek współpracujących ze szkołą na podstawie podpisanych porozumień należą: 

- Batalion Ochrony Bazy Redzikowo, który objął patronat nad szkołą;                                                    

- NavalSupportFacility Redzikowo;                                                                         

- Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce;                                                         



- Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce -Lędowo;   

- 7 Brygada Obrony Wybrzeża  w Słupsku;     

-  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku,                                                       

- 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce,        

 - Klub Sportowy Gryf w Słupsku - sekcja strzelecka, 

     - Wydział Żandarmerii w Ustce .                                                                                                  

 

SLAJD 17-20 od slajdu Współpraca z amerykańskimi żołnierzami  

Szkoła współpracuje z marynarzami amerykańskim US Navy, dzięki którym uczniowie biorą udział w 
konwersacjach polsko-amerykańskich. Żołnierze amerykańscy  zapraszani są  do udziału w imprezach 
szkolnych takich jak : Miesiąc Kultury Afroamerykańskiej, Halloween, itp. W ramach współpracy 
bierzemy udział w uroczystościach odbywających się na terenie Bazy w Redzikowie. 

SLAJD 21-23  od slajdu Uczymy patriotyzmu 

Tradycją klas wojskowych jest udział  kadetów w uroczystościach związanych ze świętami 
narodowymi.  Co roku bierzemy udział w akcji Szkoła Do Hymnu w ramach rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, gminnych obchodach świąt majowych itp. patriotyzm, umiłowanie 
ojczyzny jest dla bardzo ważnym elementem w naszej edukacji. 

SLAJD 24-28 od slajdu Stawiamy na aktywność  

Stawiamy na aktywność bo wiemy, że jest ona nieodzownym elementem edukacji wojskowej.  
Mając tak bogatą bazę jak basen i lodowisko korzystamy z darmowych zajęć na tych obiektach.  
W ramach współpracy ze Słupskim Klubem Bokserskim nasi  uczniowie mogą rozwijać swoje pasje. 
Uczestniczymy aktywnie w zawodach sportowych. 

SLAJD 29-30 Nasi mistrzowie  

W  naszych szeregach mamy  uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca w lekkoatletyce na szczeblu 
ogólnopolskim. Są to:  Jan Osiński, Kewin Małek i Marek Zakrzewski. Bez większych problemów godzą 
swoje zainteresowania sportowe z nauką w naszej szkole. Są wzorem do naśladowania. Jesteśmy  
z nich bardzo dumni. 

SLAJD 31-37od slajdu  Oferta  

Co oferujemy ? 

- bezpłatne umundurowanie; 

- obiady za symboliczną złotówkę; 

-  darmowe zajęcia na basenie i lodowisku. 

- w ramach współpracy ze szkołą jazdy będziesz mógł ukończyć kurs na prawo jazdy na 
preferencyjnych warunkach; 

- uzyskasz  pomocy psychologiczno-pedagogiczną; 

a za wyróżniającą naukę lub osiągniecia sportowe możesz otrzymać stypendia: Starosty Słupskiego, 
Wójta Gminy Słupsk, Dyrektora Szkoły. 

 



SLAJD 38slajd Dołącz do nas  

Serdecznie zapraszamy 😊 Dołącz do nas. 

 

Klasa kreowania wizerunku 

SLAJD 39 

Klasę kreowania wizerunku planujemy otworzyć w naszym liceum we wrześniu 2021 r. 

SLAJD 40 

Uczniowie  będą realizować rozszerzenia z języka polskiego i języka angielskiego. Oprócz 
przedmiotów ogólnokształcących raz w tygodniu w wymiarze 5 godzin odbywać się będą zajęcia  
z profesjonalistami z dziedziny wizażu i fotografii. 

Jeżeli chcesz nauczyć się robienia make-upu, doboru fryzury i kolorów, trików modowych, zasad 
zdrowego stylu życia, poruszania się. Jeżeli chcesz się nauczyć radzenia sobie ze stresem, jeżeli chcesz 
mówić tak abyś był wysłuchany to klasa kreowania wizerunku jest dla Ciebie. 

SLAJD 41 

 W ramach nauki w klasie kreowania wizerunku  oferujemy praktyczne zajęcia z języka angielskiego  
w ramach konwersacji z marynarzami US NAVY. Nasze liceum bardzo owocnie współpracuje z 
NavalSupportFacility Redzikowo. 

SLAJD 42-48 

 Nasza oferta to: 

- wyjazdy integracyjne z elementami szkoleniowymi z zakresu wizażu; 

- darmowe zajęcia na basenie i lodowisku, które znajduje się bliskim sąsiedztwie szkoły. 

Możesz również skorzystać z obiadów za symboliczną złotówkę. 

W ramach współpracy z szkołą jazdy będziesz mógł ukończyć kurs prawa jazdy na preferencyjnych 
warunkach. W razie potrzeby  zapewnimy Ci specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. 

Wyróżniający uczniowie w nauce i sporcie mogą otrzymać stypendia Starosty Słupskiego, Wójta 
Gminy Słupsk lub Dyrektora Szkoły. 

SLAJD 49-51 

Nie wahaj się ! Dołącz do nas ! Czekamy na Ciebie. 

Znajdziesz nas …. 

 

 

 

 

 

 


