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Klasa mundurowa 1c/wos
z wiedzą o społeczeństwie
Związek Strzelecki „STRZELEC” OSW
Pluton KŁOBUCK
Pododdział OS 2028

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

 geografia,
 wiedza o społeczeństwie,
 język obcy
Rozszerzenie z geografii i wiedzy o społeczeństwie jest realizowane od klasy drugiej,
po zrealizowaniu materiału z tych przedmiotów (w klasie pierwszej) w zakresie
podstawowym.
Rozszerzenia z języka obcego (j.angielski lub j.niemiecki) realizowane są począwszy
od klasy pierwszej, równolegle z tym przedmiotem realizowanym w zakresie
podstawowym. Przydział do grup językowych w systemie międzyoddziałowym
następuje na podstawie stopnia zaawansowania znajomości j. obcego.
Zwiększona liczba godzin w cyklu z przedmiotów realizowanych w zakresie
rozszerzonym:  geografia (do 11h),  wiedza o społeczeństwie (do 8h).
Języki obce
 Pierwszy język obcy:
- angielski (kontynuacja, 4h/5h/6h),


Drugi język obcy:
- niemiecki (kontynuacja, 4h/5h/6h),

- angielski (od podstaw, 2h/2h/2h)
- niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h)

W tej klasie realizowana jest dodatkowa godzina matematyki w zakresie
podstawowym a w klasie drugiej realizowany jest (w wymiarze 1 godziny
tygodniowo) przedmiot uzupełniający „Matematyka w praktyce”.

Począwszy od klasy drugiej realizowane są przedmioty uzupełniające: przyroda, historia
i społeczeństwo oraz bezpieczeństwo europejskie.
Klasa mundurowa to klasa z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, wiedzy o
społeczeństwie oraz języka obcego (j. angielskiego, j. niemieckiego).
Możliwe kierunki kontynuowania nauki: służba wojskowa, służba więzienna, praca w
Policji Państwowej, w Straży Granicznej, w Straży Pożarnej, politologia, bezpieczeństwo
narodowe, filologia angielska lub niemiecka, kierunki ekonomiczne i inne, związane z
nauką geografii oraz wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.
„Bezpieczeństwo europejskie” to przedmiot uzupełniający nauczany w tej klasie,
dzięki czemu uczniowie mają możliwość poznania systemów obronnych działających
w Europie i sprawnego posługiwania się terminologią przedmiotu w języku obcym.
Uczniowie mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną pracownię edukacji dla
bezpieczeństwa z eksponatami i sprzętem wojskowym i ochronnym. Ponadto w roku
szkolnym 2017/2018 w ramach realizacji projektu „Zielona pracownia’2017”
współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach zmodernizowano i wyposażono w
nowoczesne pomoce naukowe pracownię geograficzno-fizyczną. Dzięki temu, młodzież
może rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania wykorzystując sprzęt badawczy
i multimedialny (m.in. uczniowskie stanowiska komputerowe).
Szkolenie wojskowe włączone jest w zakres materiału z następujących przedmiotów
m.in: wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, historii, wiedzy
o społeczeństwie i geografii.
Uczniowie tej klasy uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach koszarowych, w ramach
których nabywają umiejętności m.in: udzielania pomocy przedmedycznej, strzelectwa
sportowego oraz terenoznawstwa. Nauka w klasie wzbogacana jest licznymi wyjazdami
do muzeów i jednostek wojskowych, zajęciami z samoobrony w systemie KRAV-MAGA
(możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia) oraz udziałem w obchodach
uroczystości i świąt patriotycznych.
Uczniowie klasy mundurowej przynależą do Jednostki Strzeleckiej „Warszyc”
im. gen. S. Sojczyńskiego „Warszyca” w Częstochowie. Uczniowie, uczestnicząc
w szkoleniach mają szansę rozwijania zainteresowań, a przystępując do testów
sprawnościowych- zdobywania „stopni strzeleckich” w Jednostce Strzeleckiej „Warszyc”.
W ramach podpisanego przez szkołę porozumienia o współpracy z Fundacją Byłych
Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” w Lublińcu, uczniowie klas
mundurowych uczestniczą: w cyklicznych zajęciach koszarowych prowadzonych przez
komandosów z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, w warsztatach
tematycznych, tj. strzelanie bojowe, wspinaczka skałkowa, techniki alpinistyczne
wykorzystywane w walce i w ratownictwie w mieście (za co otrzymują certyfikaty
honorowane podczas rekrutacji do służb mundurowych), uczestniczą w dniach
otwartych elitarnej Jednostki Wojskowej „Agat” w Gliwicach oraz Centralnej Szkole
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Uczniowie realizują projekt biegowo- edukacyjny „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”, „PROOBRONNI- TERYTORIALNI”, uczestniczą w Memoriale
im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego organizowanego przez Wojskowe
Stowarzyszenie „Kultura – Turystyka – Obronność” w Krakowie oraz Klub Wojsk
Specjalnych, przy wsparciu finansowym MON, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom ”oraz w Powiatowych Zawodach Sportowych
„Silni i sprawni” i innych.
Uczniowie z rozszerzoną geografią mogą uczestniczyć w realizacji projektu
ekologicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Zdegradowana Przywrócona
Życiu. Dzięki temu młodzież ma możliwość udziału w warsztatach na terenie rezerwatu
przyrody „Góra Zborów” w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej
w Podlesicach. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z bioróżnorodnością Jury
Krakowsko- Częstochowskiej. Ponadto mogą brać udział w projektach edukacji
ekologicznej: „Złaz leśny”, „Eko-GeoFizyczny świat”, dzięki którym poznają przyrodę
okolic Kłobucka.
Uczniowie mają możliwość udziału w projektach międzynarodowych np., ENTER
YOUR FUTURE – program edukacyjny w ramach projektu Global Citizen High& Middle
Schols – Word Talks organizacji AIESEC, w ramach którego gościmy anglojęzycznych
wolontariuszy z całego świata. „Pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości” projekt w ramach programu „Zachować pamięć” Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, „Discover Europe” – realizowany w Niemczech projekt edukacji europejskiej
czyli polsko-czesko-niemieckie warsztaty dla młodzieży na temat współczesnej Europy,
współpraca z Fundacją Schumana w realizacji projektu „Różnice i podobieństwa między
Polską a Austrią” - prowadzenie zajęć dla młodzieży przez niemieckojęzycznych
wolontariuszy, dzięki czemu doskonalą swoje umiejętności językowe. Młodzież bierze
udział w licznych w konkursach językowych, np. Regionalnym Konkursie „Śladami
Marcina Lutra”, Ogólnopolskim Konkursie „Austria – kraj i mieszkańcy”, w olimpiadzie
z języka angielskiego i z języka niemieckiego.
Dzięki udziałowi szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa powstała
nowa biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem, z którego mogą korzystać uczniowie.

