I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Kłobucku, ul. Zamkowa 6
Proponujemy wybór jednej z trzech klas:
mundurowej (o profilu ogólnopolicyjnym lub strażackim), humanistycznej, akademickiej.
Program kształcenia uzupełnia szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - wycieczki tematyczne,
międzynarodowe projekty wymiany, uczestnictwo w imprezach artystycznych, działalność
w kołach zainteresowań, szkolnym chórze, drużynie ZHP, klubie PTTK, SKS w różnych dyscyplinach sportu,
sekcjach sportowych (m.in. samoobrony, strzelectwa, narciarstwa biegowego, kajakarstwa).
Ponadto, w ramach wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć
w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na krytym basenie usytuowanym tuż przy szkole.
W klasach pierwszych prowadzimy zajęcia wyrównawcze z matematyki, a w klasach najwyższych
zajęcia fakultatywne poszerzające wiedzę i umiejętności oraz przygotowujące do matury rozszerzonej.
Charakterystyka klas licealnych.
1) Klasę nazywamy "mundurową" ze względu na zestaw przedmiotów realizowanych
w zakresie rozszerzonym (angielski, wos, geografia) oraz obowiązkowy przedmiot
dodatkowy "Edukacja mundurowa". W ramach przedmiotu dodatkowego
realizowane są zajęcia tematyczne w zakresie m.in.: zagadnień ogólnopolicyjnych lub
pożarniczych, elementów prawa, strzelectwa sportowego, podstaw samoobrony,
zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz taktyki
działań ratowniczo – gaśniczych, musztry i ceremoniałów mundurowych, nauki
pływania, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Kształcenie uzupełniają zajęcia
w jednostkach policji i straży pożarnej oraz udział w obozach terenowych i zawodach
sprawnościowych.
Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku
ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni mundurowych, prawa, administracji
publicznej lub AWF.
2) Klasę nazywamy „humanistyczną” ze względu na zestaw przedmiotów
realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające. Oddział
realizuje w zakresie rozszerzonym język polski, język angielski i historię. Ponadto,
w oddziałach humanistycznych realizowane są różnorodne dodatkowe zajęcia
dające możliwość wszechstronnego rozwoju, np. zajęcia artystyczne, akcje
plastyczne, zajęcia z kulturoznawstwa, konkursy... Ponadto, uczeń może
korzystać z szerokiej oferty ogólnodostępnych w/w zajęć pozalekcyjnych.
Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku
ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni humanistycznych, artystycznych,
prawniczych czy administracji publicznej.
3) Klasę nazywamy „akademicką” ze względu na realizację w zakresie rozszerzonym
biologii, chemii i geografii oraz z przedmiotu dodatkowego "Edukacja ekologiczna".
Zajęcia gwarantują sukces na maturze i znacznie ułatwiają absolwentom studiowanie
na różnorodnych kierunkach uniwersyteckich, medycznych i inżynierskich.
Klasa akademicka jest objęta patronatem Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Politechniki Częstochowskiej. Politechnika czynnie wspiera klasę i prowadzi dla nas
m.in. ćwiczenia w uczelnianych laboratoriach.

