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DYSPONUJEMY:
multimedialnymi salami z Wi-Fi i Internetem,
 salami gimnastycznymi z pełnym węzłem sanitarnym,
 salą z profesjonalnymi matami do ćwiczeń samoobrony,
 nowoczesnym kompleksem sportowym z poligonowym
     torem przeszkód, 
 siłownią,
 wojskowym sprzętem ćwiczebnym,
 salą teatralną ze sceną,
 biblioteką,
 stołówką, sklepikiem.

W RAMACH PROGRAMU:
 realizacja przedmiotu „edukacja wojskowa”,
 realizacja modułu „bezpieczeństwo publiczne”,
 realizacja zajęć specjalistycznych pod kierunkiem

zawodowych żołnierzy, policjantów, strażaków,
funcjonariuszy służby więziennej, pracowników Centrum
Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, 

szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową,
uzyskanie Certyfikatu MON ukończenia klasy wojskowej,
pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej 

służby wojskowej, do Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, 
dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych 

na wyższe uczelnie wojskowe oraz przy rekrutacji do Policji,
korzystanie z dotacji finansowych MON.  
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KLASY: 
 Bezpieczeństwa Publicznego  Wojskowe

OGŁASZA NABÓR
DO KLAS PIERWSZYCH

OGŁASZA NABÓR
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ZAPEWNIAMY NAUKĘ W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM
ORAZ:
 bieżący wgląd online do dziennika elektronicznego,
 nagrody za osiągnięcia w ramach szkoleń wojskowych,
 udział w kursach: udzielania pierwszej pomocy
      przedmedycznej, zabezpieczenia imprez masowych,

 obozy szkoleniowe,
 doradztwo zawodowe,
 udział w Matematycznej Lidze Zadaniowej.
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XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefana Żeromskiego

30- 838 Kraków, ul. Telimeny 9
tel./fax 12 658 50 70

e- mail: sekretariat@xxvlo.pl

Zeskanuj nasz kod do swojego telefonu!Zeskanuj nasz kod do swojego telefonu!

KLASA A (mundurowa)
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

KLASA WOJSKOWA B (mundurowa)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PODCZAS REKRUTACJI :

• język polski, matematyka
• język obcy 
• wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PODCZAS REKRUTACJI :

• język polski, matematyka 
• język obcy
• wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTY REALIZOWANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

• język angielski  
• wiedza o społeczeństwie

(w tym moduł bezpieczeństwo 
publiczne)
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JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE 
PODSTAWOWYM : 

• j. niemiecki/ j. rosyjski 
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PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
• samoobrona

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
• edukacja wojskowa

KLASA WOJSKOWA C (mundurowa) KLASA WOJSKOWA D (mundurowa)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PODCZAS REKRUTACJI :

• język polski, matematyka 
• język obcy
• wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PODCZAS REKRUTACJI :

• język polski, matematyka 
• język obcy
• wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTY REALIZOWANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

• język angielski 
• język polski

PRZEDMIOTY REALIZOWANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

• język angielski 
• geografia

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE 
PODSTAWOWYM : 

• j. niemiecki/ j. rosyjski 

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE 
PODSTAWOWYM : 

• j. niemiecki/ j. rosyjski 

PRZEDMIOTY  UZUPEŁNIAJĄCE:
• edukacja wojskowa

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
• edukacja wojskowa

Ulotka A5_2020 DRUK.pdf   2   13.01.2020   17:56


