KLASA D
SPRAWNOŚCIOWA Z ELEMENTAMI
RATOWNICTWA I WOLONTARIATU
Rozszerzenia
geografia-historia
trzeci przedmiot do wyboru: biologia, wos lub j. angielski/j.niemiecki

Patronaty
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Opolski

Dla kogo ten kierunek?
 dla uczniów wiążących swą przyszłość zawodową: z ratownictwem medycznym, szeroko pojętym
wolontariatem, szkołami mundurowymi, akademią wychowania fizycznego,
 dla wszystkich, którzy lubią wyzwania intelektualne łączyć z podnoszeniem swojej sprawności
fizycznej , aby dzięki temu móc służyć pomocą potrzebującym.
Podstawowym celem kształcenia w tej klasie będzie zapewnienie absolwentom dobrego
przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz
kontynuowanie nauki w szkołach wyższych, pomaturalnych i policealnych.
Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku dla innych oraz wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka, dlatego wydaje się ona najlepszym miejscem do propagowania idei
wolontariatu wśród naszych uczniów.

Czego uczniowie będą się uczyć?
 zagadnień w zakresie rozszerzonym z geografii, historii lub WOS-u, biologii oraz języków obcych
branych pod uwagę w rekrutacji na wymarzone kierunki studiów
 zasad udzielania pierwszej pomocy - Szkolna Drużyna Pierwszej Pomocy
 tolerancji wobec odmienności, chorób i osób w trudnej sytuacji życiowej
 zdobywać doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy
z organizacjami
 rozwijać pasję, realizować zainteresowania związane z pomocą innym
 pogłębiać wiedzę i praktykę w zakresie szeroko pojętego wolontariatu – uczestnictwo w kursach,
szkoleniach
 pracy w różnych formach wolontariatu: szkolnego, akcyjnego, sportowego, hospicyjnego, seniorów,
muzealnego
 organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły, miasta i powiatu
 podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i motorycznej umożliwiającego zdanie egzaminów
sprawnościowych
 technik pokonywania torów przeszkód na egzaminy do policji, straży pożarnej czy na AWF
 podstaw sportów walki Taekwon-Do i samoobrony
 uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty sportowe poprzez:
• różnorodne formy zajęć ruchowych realizowanych w sali gimnastycznej, kompleksie boisk
Orlik, sali do tenisa stołowego lub siłowni,
• rywalizację sportową w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez SZS,

•
•
•

udział w zawodach strzeleckich,
uczestnictwo w imprezach organizowanych cyklicznie przez szkołę, tj. Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty, Wiosenny Turniej Koszykówki,
udział w akcjach bicia rekordu na „Największą lekcję resuscytacji”.

Co proponujemy uczniom tej klasy?
•
•
•
•
•
•
•

możliwość wyjazdu na letnie i zimowe obozy sprawnościowo-kondycyjne (z nauką jazdy
na nartach, pływania)
wyjazdy na wyższe uczelnie medyczne, do jednostek straży pożarnej, szkół pożarniczych,
jednostek wojskowych, służb ochroniarskich,
zajęcia w Szkolnym Klubie Sportowym
warsztaty ze specjalistami i ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
spotkania z przedstawicielami straży pożarnej, ratownictwa medycznego, służb mundurowych
udział w konkursach pierwszej pomocy i zawodach sportowych
aktywne uczestnictwo w projektach i akcjach charytatywnych organizowanych przez podmioty
zewnętrzne – m. in. Szlachetna Paczka, DKMS, Góra Grosza, Bank Żywności

Z kim współpracujemy?
•
•
•
•
•
•

Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu
Ośrodkiem Rehabilitacji i Medycyny Sportowej „Galen”
Jednostkami Straży Pożarnej
Ratownikami Medycznymi
Organizacjami i placówkami pomocowymi – m. in. Pracownia EFEKTU DOMINA – Kulczyk
Foundation, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Dom Dziecka
w Kłobucku, M-GOPS w Krzepicach
Muzeum 303 w Napoleonie

Spodziewane efekty:
 rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów
 skuteczne przygotowanie do zdania egzaminów sprawnościowych
 świadomy wybór kierunków studiów i przyszłej pracy

