
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego 
ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn 
www.szybinski.cieszyn.pl 

 

 

Liceum ogólnokształcące – klasa SOCJALNA 
 
 

Jeśli wybierzesz naukę w naszej klasie socjalnej…. 
 
Będziesz mogła/mógł uczestniczyć w: 
 certyfikowanym kursie  pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 warsztatach języka migowego, 
 wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze medycznym, społecznym  

i socjalnym, 
 różnych akcjach charytatywnych, 
 warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach, 
 warsztatach interpersonalnych, 
 konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 
Przygotujemy Cię do:  
 zdania matury, 
 kontynuowania nauki na studiach: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, 

polonistycznych, biologicznych, związanych z ratownictwem medycznym, pielęgniarstwem, 
terapią zajęciową itp., 
lub w szkołach policealnych na kierunkach: opiekun medyczny, masażysta, asystent  osoby  
niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby  
starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, asystentka stomatologiczna, higienistka 
stomatologiczna, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych i innych.  

  
Zdobędziesz:  
 pewność siebie, 
 umiejętność pracy z ludźmi, 
 umiejętność pracy zespołowej, 
 umiejętność udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrożenia życia, 
 wiedzę w zakresie technik udzielania pomocy osobom chorym i starszym, 
 wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów. 

  
 

 

Rozszerzenia:   j. angielski, biologia 
 

 

Przedmioty uzupełniające: podstawy opieki medycznej i pracy socjalnej, 
    biomedyczne podstawy rozwoju 
  
 
 
 
 
 
 
 



Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego 
ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn 
www.szybinski.cieszyn.pl 

 

 

Liceum ogólnokształcące – klasa OGÓLNA 
 

Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowana/y co do życiowych planów  
czy przedmiotów, których chcesz się uczyć na poziomie rozszerzonym... 

Jeśli nie wiesz co dalej, wybierz naukę w naszej klasie ogólnej... 
 
Będziesz mogła/mógł: 
 rozeznać się w swoich predyspozycjach i umiejętnościach, które chcesz rozwijać, 
 dokonać rozsądnego wyboru przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, 
 rozwijać swoje pasje w różnych kołach zainteresowań  

(np. w warsztatach teatralnych, dziennikarskich czy innych),  
 brać udział w: 

 różnych projektach, konkursach, zawodach,  
 zajęciach z komunikacji interpersonalnej, 
 warsztatach z autoprezentacji, 
 dodatkowych lekcjach matematyki, które umożliwią ci zdanie matury na  wymarzonym 

przez Ciebie poziomie,  
 wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze społecznym, kulturalnym, 
 warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach, 
 wolontariacie, 
 konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 
Przygotujemy Cię do: 
 zdania matury, 
 nauki na studiach: filologicznych (polonistyka, anglistyka), humanistycznych, dziennikarskich, 

pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, prawie, stosunkach międzynarodowych, 
administracji, komunikacji społecznej i innych. 

 
Zdobędziesz:  
 pewność siebie, 
 umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim, 
 umiejętność wystąpień publicznych, 
 umiejętność pracy zespołowej, 
 wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów. 

 

 

 

Rozszerzenia: język polski, język angielski 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego 
ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn 
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Liceum ogólnokształcące – klasa WOJSKOWA 
 

Jeśli wybierzesz naukę w naszej klasie wojskowej…… 
 
Będziesz mogła/mógł uczestniczyć w: 
 zajęciach z przysposobienia wojskowego, 
 treningach samoobrony, 
 ćwiczeniach musztry, 
 różnych zajęciach terenowych, 
 zajęciach na poligonie wojskowym, 
 obozach szkoleniowych, 
 zajęciach strzeleckich, 
 skokach spadochronowych, 
 certyfikowanym kursie  pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 wycieczkach do jednostek wojskowych, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego,  

Policji, itp., 
 konkurencjach sportowych, 
 konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 
Przygotujemy Cię do: 
 zdania matury, 
 podjęcia studiów: technicznych (politechnika), w szkołach mundurowych (np. w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Wyższej Szkole Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni),  AWF i innych. 

  
Zdobędziesz:  
 pewność siebie, 
 umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 
 sprawność organizacyjną, 
 umiejętności wojskowe, 
 umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 umiejętność pracy zespołowej, 
 sprawność fizyczną, 
 wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów. 

 

 

 

Rozszerzenia: matematyka, j. angielski, chemia. 
 

  
Przedmioty uzupełniające:  przysposobienie wojskowe z musztrą,  
           elementy samoobrony 


