
 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

- klasa humanistyczno-artystyczna 

  przedmioty rozszerzone: 

  j. polski, j. angielski, historia 
- klasa biznesowa 

  przedmioty rozszerzone: 

   j. angielski, matematyka, geografia 

- klasa mundurowa- bezpieczeństwa narodowego z 

elementami ratownictwa pola walki 
  przedmioty rozszerzone: 

  j. angielski, historia, wiedza 

  o społeczeństwie 

- klasa-Oddziały Przygotowania Wojskowego 

  przedmioty rozszerzone: 

  j.angielski, historia, geografia 
- klasa usportowiona 

  przedmioty rozszerzone: 

  j. angielski, biologia, historia 

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 DLA DOROSŁYCH 

- klasa ogólna 
- nauka w trybie niestacjonarnym 

- zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu 

  (piątki i soboty) 
- nauka trwa cztery lata (bezpłatna) 

O Nas 

 

Liceum Ogólnokształcące w Sulejówku, noszące 

szczytne imię Ignacego Jana Paderewskiego jest 

nowoczesną, dobrze zorganizowaną jednostką 

edukacyjną. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, 

nowoczesne wielofunkcyjne boisko, siłownię, 

pracownie wyposażone w tablice interaktywne i 

projektory multimedialne, nowoczesne sale 

informatyczne, sale audio-video.  

 

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, 

rzetelną i fachową kadrę pedagogiczną. Oprócz 

przedmiotów podstawowych, objętych programem nauczania, prowadzony jest odpowiednio 

dobrany program zajęć pozalekcyjnych, umożliwiający wszechstronny rozwój młodzieży. W 

szkole aktywnie działa wolontariat zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią, o dobrych 

sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Uczestniczą w organizowaniu 

wielu akcji ogólnopolskich, jak znane wszystkim:  



 Pola Nadziei - cykl charytatywnych na 

rzecz hospicjum 

 Akcja Góra Grosza - zbieranie funduszy na 

programy pomocy dzieciom osieroconym 

 Świąteczna Paczka - zbieranie datków w 

sklepach dla rodzin mniej zamożnych z 

terenu Sulejówka 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

Jako główny swój cel szkoła stawia sobie 

nauczanie i wspieranie rodziców w wychowywaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości 

stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi.  

 

W szkole znajduje się nowe wielofunkcyjne boisko z bieżną, gdzie prowadzone są zajęcia z 

piłki nożnej, ze skoku w dal oraz rzutu kulą. Mamy także nową siłownię. Ponadto uczniowie 

mają także możliwość korzystania z nowoczesnych kortów tenisowych.  

 

Szkolne zaplecze dydaktyczne stanowią: nieustannie aktualizowany księgozbiór obejmujący 

na ten moment dziesięć tysięcy książek, czasopisma przedmiotowe i ogólnorozwijające np. 

"Wiedza i Życie", "Świat nauki" itd. sprzęt video, rzutniki, komputery, urządzenia 

wielofunkcyjne, mikroskopy oraz wyposażenie specjalistyczne w pracowni fizycznej i 

chemicznej, mapy, tablice informacyjne.  

 

W Liceum mieści się Izba Pamięci Rodziny Grabskich. Miejsce pamiątek, dokumentów i 

dzieł sztuki, które Anna Grabska przekazała szkole, to przestrzeń współtworzona przez 

uczniów, którzy pomagają w pracach konserwatorskich i archiwizacyjnych. Jest to jedyna w 

skali województwa szkoła, w której uczniowie mogą pracować nad dokumentami 

historycznymi sygnowanymi przez m. in. Artura Oppmana czy gen. Sikorskiego.  

 

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach z 

zakresu bezpieczeństwa i wojskowości, konkursach recytatorskich i krasomówczych. Nasi 

uczniowie i absolwenci mają na swoim koncie zwycięstwa na poziomie województwa i 

całego kraju.   

 

W poprzednich latach nasze liceum uczestniczyło w konkursie "Bezpieczna Szkoła – 

Bezpieczny Uczeń". W ramach tego zadania nauczyciele zorganizowali debaty młodzieży i 

badania społeczne, uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z Ochotniczą Strażą Pożarną, 

Policją, Ratownikami Medycznymi, przedstawicielami służb mundurowych, specjalistami do 

spraw profilaktyki uzależnień i zdrowia. Rezultatem pracy naszych nauczycieli i uczniów 

było zdobycie tytułu „Bezpiecznej szkoły”.   

Realizacja zadań konkursowych jest wielkim wkładem w proces budowania społeczeństwa 

obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego czy 

patriotyzmu narodowego. 



    

 

 

 

Oferta Liceum Ogólnokształcącego 

 

KLASA HUMANISTYCZNO - ARTYSTYCZNA 
(rozszerzenia z j. angielskiego, j. polskiego, historii) 

 Jest to klasa dla uczniów 

kreatywnych, ciekawych 

świata, pragnących 

rozwijać swoje twórcze 

pasje. Zapraszamy do niej 

uczniów zainteresowanych 

literaturą, historią, historią 

sztuki, problematyką 

medialną, społeczną, 

prawną i kulturoznawczą. 

Będzie to doskonała 

przestrzeń rozwoju dla tych, których pasją są: literatura, teatr, 

kino, muzyka, sztuka czy dziennikarstwo. Jeżeli tylko pozwolą na to warunki sanitarne klasa 

humanistyczno-artystyczna będzie odbywać lekcje w muzeach w duchu koncepcji nauki w 

terenie 

Zajęcia dodatkowe: 

    - sztuka retoryki, 

    - koło teatralne, emisja głosu, 

    - spotkani z ludźmi polityki i kultury,     

    - savoir vivre w życiu towarzyskim i zawodowym, 

    - zajęcia z edukacji teatralnej, filmowej, dziennikarskiej,  

    - poszerzony program  wiedzy o kulturze,    

    - analiza tekstu  kultury,  

    - autoprezentacja,   

    - warsztaty dziennikarskie wspólnie,   

    - język angielski rozszerzony – słownictwo specjalistyczne.  



Po ukończeniu szkoły możesz studiować na 

kierunkach: polonistyka, prawo, historia, 

psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, 

filozofia, teatrologia, dziennikarstwo, 

kulturoznawstwo lub na uczelniach artystycznych. 

     

 

 

KLASA USPORTOWIONA 
 (rozszerzenia z j. angielskiego, historii, biologii) 

 

 Planowana klasa usportowiona zakłada integrację 

procesu edukacyjnego z szeroko zakrojonym programem treningów. Program tej klasy 

zawiera 6 dodatkowych godzin WF. Celem tej ścieżki jest rozwijanie predyspozycji i 

uzdolnień sportowych uczniów. Ważnym 

elementem funkcjonowania klasy usportowionej jest 

wysoki poziom nauczania na zajęciach 

edukacyjnych. 

Szkoła 

współpracuje z 

UKS Herkules 

Sulejówek i 

MKLS Viktoria 

Sulejówek w 

zakresie piłki 

nożnej i lekkoatletyki. Zajęcia sportowe nastawione będą 

na ogólny rozwój psychofizyczny ucznia. Planujemy 

wyjazdy na zieloną i białą szkołę, aby trenować 

umiejętności uczniów w zakresie jazdy konnej oraz jazdy na nartach.  

Profil absolwenta tej klasy stanowi syntezę solidnej i 

rzetelnej edukacji, zwłaszcza w dziedzinie języka 

obcego i biologii i intensywnego treningu kierowanego 

przez trenera-wychowawcę. Absolwent tej klasy może 

ubiegać się o studia w Akademii Wychowania 

Fizycznego, na kierunkach związanych ze sportem, 

turystyką i rekreacją oraz kontynuować drogę kariery 

sportowej. 

 

KLASA BIZNESOWA 
(rozszerzenia z j. angielskiego, matematyki, geografii) 

Jest to nowy kierunek w naszej szkole, który ma 

przygotować młodzież do funkcjonowania w 

gospodarce rynkowej. W tej klasie  kładziemy nacisk 

na rozwijanie umiejętności biznesowych i wiedzy z 

zakresu ekonomii, na dostrzeganie potencjalnych 

potrzeb klientów oraz zasad funkcjonowania jednostki 



gospodarczej. Skupiamy się na kształtowaniu postawy przedsiębiorczej w praktyce, chociażby 

poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych np.: "JA Titan". 

Pragniemy aby absolwent tej klasy znał nie tylko zasady rządzące prawami rynku, ale miał 

przekonanie o nadrzędnej roli uczciwości w życiu i biznesie. Kierunki, które może studiować 

absolwent tej klasy to: ekonomia, finanse i rachunkowość, politologia i administracja. 

 

 

KLASA - ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO  
(rozszerzenia z j. angielskiego, historii, geografii)  
pod patronatem 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
 

KLASA BEZPIECZEŃSTWA 
NARODOWEGO  
z elementami ratownictwa pola walki  
(rozszerzenia z j. angielskiego, historii, wosu)  
pod patronatem 
 1.Warszawskskiej Brygady Pancernej im. 
Tadeusza Kościuszki oraz Jednostki Strzeleckiej 
5001  
 

Głównym powodem powstania klas było 

dostrzeżenie potrzeby edukacji młodzieży w 

zakresie bezpieczeństwa, jak również 

kształtowanie pożądanych społecznie postaw 

uczniów oraz przekazywanie wiedzy i 

umiejętności w zakresie obronności 

narodowej i porządku publicznego, a także 

przygotowanie merytoryczne i praktyczne 

uczniów do świadomego wyboru dalszego 

kształcenia w szkołach o profilach obronnych 

i do podniesienia szans na rynku pracy w różnego typu służbach mundurowych.  

Oferujemy dodatkowo: 

 - obozy szkoleniowe  

 - wyjazdy tematyczne 

 - zajęcia pierwszej pomocy  

 - zajęcia topograficzne, 

 - zajęcia z musztry 

 - zajęcia z zakresu czarnej taktyki i zielonej 

 - ratownictwo taktyczne (czerwona taktyka) 

  

Ratownictwo pola walki – czerwona taktyka, 

ratownictwo taktyczne, ang. Tactical Combat 

Casualty Care (TCCC) – są to wszelkie 

czynności podejmowane przez żołnierza-ratownika na polu walki, zmierzające do 

podtrzymania życia i zdrowia. Ratownictwo pola walki obejmuje wykonywanie czynności 

ratowniczych pod ostrzałem, taktyczną ochronę na polu walki oraz udzielanie pomocy w 

czasie ewakuacji. Wyróżnia się ono stosowaniem innego niż w ratownictwie cywilnym 

schematu  postępowania.  



Klasy mundurowe tworzone są jest dla uczniów, którzy rozpoczynając naukę w 

szkole ponadpodstawowej i wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi (policja, 

wojsko, straż pożarna, straż miejska, instytucje ochroniarskie czy administracja samorządowa 

na stanowiskach związanych z obronnością). 

Dołączając do naszej klasy będziesz brał udział w szkoleniach, poligonach oraz programach 

realizowanych pod patronatem  MON  oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 

Piłsudskiego, przy współudziale Biura ds. Proobronnych MON, Wojskowego Instytutu 

Medycznego  oraz 1.Warszawskskiej Brygady 

Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.  

Dołącz do nas i zdobądź umiejętności wojskowe                          

i Ratownika Pola Walki 

 


