
 

 

 

Profil sportowo-obronny 

Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: język angielski lub język 
niemiecki, wiedza o społeczeństwie, 
geografia. 

Przedmioty uzupełniające: innowacja pedagogiczna –Bezpieczeństwo publiczne – realizacja 
przedmiotów:  ratownictwo przedmedyczne, edukacja prozdrowotna, zajęcia rekreacyjne – 
sztuki walk obronnych lub judo.  

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski oraz do wyboru trzy 
przedmioty z:  geografia, język obcy, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie. 

Jeżeli jesteś aktywny, zainteresowany sportem i pragniesz swoją przyszłość zawodową 
związać z dużą sprawnością fizyczną potrzebną w pracy służb mundurowych, to klasa 
sportowo-obronna jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz 
przygotowanie do dalszej nauki w szkołach służb mundurowych – wojskowej, policyjnej, 
pożarniczej, a także w akademii wychowania fizycznego. Sprofilowanie klasy daje Ci także 
szeroki wachlarz możliwości dalszej nauki na wielu innych kierunkach, np.: 
pedagogicznych, społecznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, turystyce i 
rekreacji, hotelarstwie, dziennikarstwie sportowym, itp. 

Współpraca klasy z  Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni 

OFERTA KSZTAŁCENIA 

 indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających 
trudności w nauce, 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, nagrania filmowe, 
 innowacje pedagogiczne o tematyce prozdrowotnej, 
 diagnoza umiejętności uczniów na początku nauki, 
 testy diagnozujące na rok przed maturą, 
 zajęcia dodatkowe dla maturzystów, 
 próbna matura, 
 nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 dodatkowe zajęcia sportowe, 
 zajęcia sportowe odbywają się na obiektach sportowych szkoły – 2 sale gimnastyczne, siłownia, 

kompleks boisk sportowych Orlik. 
 

 

 



 

 

 

WSPÓŁPRACA Z : 
 Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, 
 Akademią Morską w Gdyni, 
 Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku, 
 Klubami sportowymi, 
 Służbami mundurowymi powiatu sztumskiego np.: Zakładem Karnym, Komendą 

Powiatową Policji, Powiatową Strażą Pożarną. 
 

KONKURSY I ZAWODY SZKOLNE: 
 Rozgrywki sportowe w grach zespołowych, 
 Rozgrywki w sportach indywidualnych, 
 Powiatowe zawody w 10 dyscyplinach sportowych, 
 Konkursy językowe – języka angielskiego, hiszpańskiego. 

 
KONKURSY I ZAWODY ZEWNĘTRZNE: 
 Wojewódzka Licealiada Sportowa, 
 Zawody Drużynowe Ratownictwa Medycznego, 
 Języka Angielskiego – Fox, 
 Turniej Geografii Polski „Romer”,  
 Przystanek Bruksela. 
 
OLIMPIADY MEN - uprawniające do zwolnienia z egzaminu maturalnego: 
 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
 Olimpiada Geograficzna. 

DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH: 

 Wyjazdy na zajęcia na symulatorze nawigacji w Akademii Morskiej w Gdyni, 
 Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni, 

 Zajęcia rozwijające ogólną sprawność fizyczną, przygotowujące do testów 
sprawnościowych, do których przystępują kandydaci do służb mundurowych oraz 
kandydaci akademii wychowania fizycznego, 

 Zajęcia praktyczne z pracownikami służb mundurowych np. : więziennych, policji, straży 
pożarnej. 

 


