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Oddziałowi przypisano następujące przedmioty do realizacji w zakresie 
rozszerzonym: 

 geografia, 
 historia, 
 język obcy 

Rozszerzenia z wszystkich przedmiotów realizowane są od klasy pierwszej 
równolegle z przedmiotami nauczanymi w zakresie podstawowym. Przydział do 
grup językowych w systemie międzyoddziałowym następuje na podstawie stopnia 
zaawansowania znajomości języka obcego. 

Nauczanie języków obcych – wymiar godzin: 

 Pierwszy język obcy: 
- angielski (zakres podstawowy) – 2h/2h/2h/2h 
- angielski (zakres rozszerzony) – 4h/5h/5h, 5h 

 Drugi język obcy: 
- niemiecki (zakres podstawowy) – 2h/2h/2h/2h 
- niemiecki (zakres rozszerzony) – 4h/5h/5h/5h 

Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym – wymiar godzin: 

 Geografia – 2h/3h/4h/2h 

 Historia – 4h/3h/4h/4h 
 
 

Rekrutacja 

W trakcie rekrutacji brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:  

□  język polski,    □  język obcy,    □  matematyka,    □  geografia 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁOBUCKU 

ZS 3 
KŁOBUCK 

Związek Strzelecki „STRZELEC” OSW 
Pluton KŁOBUCK 

Pododdział OS 2028 



Opis oddziału 
 
 

 Możliwe kierunki kontynuowania nauki: służba wojskowa, służba więzienna, 
praca w Policji Państwowej, w Straży Granicznej, w Straży Pożarnej, politologia, 
bezpieczeństwo narodowe, prawo, administracja, filologia angielska lub niemiecka, 
kierunki ekonomiczne i inne związane z nauką geografii oraz historii w zakresie 
rozszerzonym.  

 Uczniowie mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną pracownię edukacji dla 
bezpieczeństwa z eksponatami i sprzętem wojskowym i ochronnym. Ponadto 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 bazuje na zakresie materiału z następujących przedmiotów: 
wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie  
i geografii i znacząco go rozszerza. Realizowane jest w formie panelu pozalekcyjnego. 

 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 oraz udziałem w obchodach 
uroczystości i świąt patriotycznych.  

 Uczniowie klasy mundurowej przynależą do Jednostki Strzeleckiej „Warszyc”  
im. gen. S. Sojczyńskiego „Warszyca”. 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, takich jak strzelanie bojowe, wspinaczka skałkowa, techniki alpinistyczne 
wykorzystywane w walce i w ratownictwie w mieście (za co otrzymują certyfikaty 
honorowane podczas rekrutacji do służb mundurowych). Uczniowie biorą udział 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”, uczestniczą w Memoriale im. gen. broni Włodzimierza 
Potasińskiego organizowanym przez Wojskowe Stowarzyszenie „Kultura – Turystyka – 
Obronność” w Krakowie oraz Klub Wojsk Specjalnych przy wsparciu finansowym MON, 



w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega  pożarom”, w 
Olimpiadzie „Losy żołnierza i oręża polskiego”. 

 Dla zainteresowanych uczniów organizowane są zajęcia z prawnikami - 
praktykami połączone z wyjazdami do Sądu w Częstochowie na rozprawy sądowe, 
wyjazdy do Katowic na Uniwersytet Śląski na wykłady z zakresu prawa i administracji 
prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji. 

 Uczniowie klasy uczestniczą w wykładach: z historii, filozofii prowadzonych  
na terenie szkoły przez pracowników naukowych wyższych uczelni, w tym 
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  
(w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między uczelnią a III LO im. K. 
Kosińskiego w Kłobucku). 

 Uczniowie z rozszerzoną geografią uczestniczą w realizacji projektu  
we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu. Dzięki 
temu młodzież ma możliwość udziału w 3-dniowych warsztatach ekologicznych na 
terenie rezerwatu przyrody „Góra Zborów” w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji 
Ekologicznej w Podlesicach. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych 
oraz kontakt z różnorodnością gatunkową, geologią, formami krasowymi, ekologią 
roślin i zwierząt oraz badania hydrologiczne terenu Jury Krakowsko- Częstochowskiej. 
Ponadto uczniowie mogą brać udział w projektach edukacji ekologicznej 
organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody, dzięki którym poznają przyrodę powiatu 
kłobuckiego. 

 Od kwietnia 2019 r. szkoła przystąpiła do realizacji projektu przyrodniczego 
„Powiat Kłobucki - bez smogu żyje się lepiej ” we współpracy ze Starostwem 
powiatowym oraz WIOŚ w Częstochowie, dzięki czemu uczniowie mogą brać udział w 
zajęciach z zakresu monitoringu środowiska a szkoła wzbogaciła się w stację 
meteorologiczną i w czujnik smogu. 

 Szkoła włącza się także w realizację różnych projektów międzynarodowych np.: 

- projekt w ramach programu „Zachować pamięć” Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, 

- „Discover Europe” – realizowanym w Niemczech projekt edukacji europejskiej czyli 
polsko-czesko-niemieckie warsztaty dla młodzieży na temat współczesnej Europy, 
dzięki czemu uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe, 

- polsko–litewski projekt „Polskie rodziny w teatrze życia” we współpracy z Fundacją 
Krzyżowa.  

 Młodzież bierze udział w licznych konkursach językowych, np.: Galileo, 
Regionalnym Konkursie „Śladami Marcina Lutra”, Ogólnopolskim Konkursie „Austria – 
kraj i mieszkańcy”, Olimpiadzie Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. Nauczyciele 
języków obcych organizują zagraniczne wycieczki przedmiotowe m. in. do Wielkiej 
Brytanii, Niemiec czy Francji. 



 Dzięki udziałowi szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 
powstała nowa biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem, z którego mogą korzystać 
uczniowie. We współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kłobuck im. Jana Długosza w 
Kłobucku organizowane są warsztaty biblioteczne w ramach których odbywają się 
spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 W ramach przedmiotów rozszerzonych nauczyciele prowadzą zajęcia 
pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego. 

 


