
NASZE KLASY MUNDUROWE – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

Dumą naszego liceum są ODDZIAŁY MUNDUROWE. W tym roku mowa tu o takich 
proponowanych klasach jak: POLICYJNO-KRYMINALISTYCZNA, WOJSKOWA I 
STRAŻ GRANICZNA oraz STRAŻACKA Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM. Nauka 
w tego rodzaju oddziale to prawdziwa przygoda! 

Uczniowie tychże klas realizować będą zajęcia w ramach przedmiotu 
PODSTAWY WIEDZY O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, prowadzone przez 
wyjątkowych nauczycieli: inspektora policji, strażaka, majora polskiego wojska oraz 
pracownika służby celnej, którzy przekażą swoim podopiecznym wiedzę teoretyczną w 
połączeniu z jej praktycznym zastosowaniem. Ponadto licealiści uczyć się będą  
PRZEDMIOTÓW ZWIĄZANYCH z PROFILEM na poziomie rozszerzonym.  

Pierwsze dwa miesiące nauki w naszej szkole do czas wytężonej pracy. Nowi 
uczniowie uczestniczą w ZAJĘCIACH Z MUSZTRY, udają się na pięć dni na 
POLIGON i intensywnie przygotowują się do uroczystego ŚLUBOWANIA. To ostatnie 
zwykle ma miejsce pod koniec października i jest wydarzeniem o podniosłym 
charakterze, które gromadzi bliskich oraz przyjaciół pierwszoklasistów.  

W drugiej klasie natomiast mundurowi mają okazję wybrać się na POLIGON 
w celu potwierdzenia swoich umiejętności. 

Ponadto, raz w semestrze, wszystkie oddziały - wraz ze swoimi wychowawcami 
- biorą udział w MARSZU KONDYCYJNYM, połączonym z WYJŚCIEM NA 
STRZELNICĘ, gdzie mają okazję sprawdzić, jak dobrze radzą sobie z obsługą broni 
palnej.  

Licealiści z tychże klas są wszędzie tam, gdzie mogą służyć swoją pomocą jako 
WOLONTARIUSZE - standardowo reprezentują szkołę, zabezpieczając biegi (np. 
15tkę z Sosnowca do Katowic), aktywnie uczestnicząc w: Biegu 9 Górników, 
uroczystościach z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz w innych 
wydarzeniach rangi państwowej (jako warta honorowa).  

Zaangażowanie uczniów w życie szkoły i sprawy mundurowe oraz ich dobre 
oceny są nagradzane przyznawanym im co pół roku AWANSEM NA WYŻSZY 
STOPIEŃ. Najlepsi szybko zdobywają kolejne stopnie i stają się dowódcami nowych 
kadetów.  

Przyszli policjanci, strażacy, wojskowi i pracownicy służby celnej z dumą noszą 
mundur, który jest znakiem rozpoznawczym katowickiego „Suchara”. I TY DOŁĄCZ 
DO NASZEJ EKIPY – z nami na pewno nie będziesz się nudzić! 

Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowo omówioną ofertę dydaktyczną z 
podziałem na klasy mundurowe. 

 



 

KLASA POLICYJNO-KRYMINALISTYCZNA 

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE 
ROZSZERZONYM (język angielski i historia) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE 
(PODSTAWY WIEDZY O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - prowadzone przez 
inspektora policji w stanie spoczynku; wiedza o społeczeństwie / historia i 
teraźniejszość).   

Dzięki nawiązanej przez liceum współpracy z uczelniami (Wyższa Szkoła 
Zarządzania Ochroną Pracy, Uniwersytet Śląski w Katowicach), kadetom tego 
oddziału proponujemy UDZIAŁ W CIEKAWYCH ZAJĘCIACH. Należeć do nich będą 
wykłady prowadzone przez pracowników kierunków: psychokryminalistyka i 
kryminalistyka WSZOP oraz warsztaty w jej laboratorium kryminalistycznym. Zajęcia 
organizowane przez uczelnie dotyczyć będą zagadnień z zakresu: kryminologii, 
podstaw pracy detektywa, historii przestępczości i prawa kryminalnego, 
biopsychologii i psychopatologii kryminalnej czy bezpieczeństwa publicznego.  

Młodzieży tej klasy oferujemy możliwość: uczestnictwa w ZAJĘCIACH Z 
SAMOOBRONY, ukończenia KURSU OBSŁUGI DRONÓW i zaliczenia TESTU 
PSYCHOLOGICZNEGO MULTI SELECT, który sprawdza  
predyspozycje intelektualne i osobowościowe przyszłego policjanta/pracownika  
wydziału kryminalnego.  

Ponadto wspólnie odwiedzać będziemy takie miejsca jak: Sąd Rejonowy, 
Komenda Policji, katowicka Prokuratura czy Zakład Karny w Wojkowicach.  

Lekcje wychowania fizycznego to nie tylko zajęcia mające na celu poprawę 
kondycji licealistów. To także spotkanie z zadaniami, jakie stawiane są np. 
kandydatom do szkół policyjnych w czasie TESTU SPRAWNOŚCI. Dzięki temu nie jest 
on zaskoczeniem dla naszych absolwentów. 

Uczestniczymy również w eliminacjach do OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
KLAS POLICYJNYCH, którego finał rozgrywa się w Pile.  

 
 

 
KLASA WOJSKOWA I STRAŻ GRANICZNA 

(SŁUŻBY OCHRONY GRANIC) 

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE 
ROZSZERZONYM (język angielski i geografia) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE 
(PODSTAWY WIEDZY O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - prowadzone przez majora 
polskiego wojska i pracownika służby celnej; wiedza o społeczeństwie / historia i 
teraźniejszość).   

Członkowie tego oddziału uczestniczyć będą w corocznym WYJEŹDZIE NA POLIGON 
(a tu w zajęciach półsurvivalowych i survivalowych), cyklicznych WYJŚCIACH DO 



STRZELNICY oraz do zaprzyjaźnionych JEDNOSTEK WOJSKOWYCH. W czasie 
lekcji poza murami szkoły nauczą się obsługiwać różne typy broni palnej oraz 
urządzenia ułatwiające orientację w terenie.  

Przyszłym kadetom tej klasy oferujemy możliwość: uczestnictwa w ZAJĘCIACH Z 
SAMOOBRONY oraz ukończenia KURSU OBSŁUGI DRONÓW. 

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wakacyjny wyjazd na Mazury zatytułowany 
„ORKI Z MAJOREM”, w czasie którego jego uczestnicy musieli wykazać się nie lada 
odwagą i sprawnością fizyczną.  

Szkoła współpracuje z: ZAKŁADEM KARNYM w Wojkowicach i URZĘDEM CELNO-
SKARBOWYM w Katowicach. Pracownicy wspomnianych instytucji przygotowują dla 
nas interesujące zajęcia.  

Co ważne, niejednokrotnie wiedza i umiejętności zdobywane w szkole idą 
w parze z DOŚWIADCZENIEM NABYWANYM przez uczniów POZA LICEUM - 
członkowie grup wojskowych należą do katowickiego Związku Strzeleckiego 
STRZELEC. 

 

KLASA STRAŻACKA Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM 

Uczniowie tej klasy będą realizować PRZEDMIOTY NA POZIOMIE 
ROZSZERZONYM (chemia i geografia) oraz PRZEDMIOTY UZUPENIAJĄCE 
(PODSTAWY WIEDZY O SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - prowadzone przez 
doświadczonego strażaka; język niemiecki).   

Kadetom tego oddziału oferujemy możliwość udziału w OBOZACH 
SZKOLENIOWYCH z profesjonalną kadrą ratowniczą oraz w WARSZTATACH i 
WYKŁADACH dotyczących zarządzania kryzysowego. Drugie z wymienionych zajęć 
realizowane będzie we współpracy z uczelniami: Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną 
Pracy, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową i Urzędem Miasta Katowice.  

Podczas lekcji przedmiotu kierunkowego omawiane będą m.in. takie tematy jak: 
podstawy prawne funkcjonowania zarządzania kryzysowego i ochrony ludzi, rola 
organów państwa i samorządów w realizacji zadań zarządzania kryzysowego, zdania 
służb ratowniczych w ochronie ludności, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 
bezpieczeństwo imprez masowych, organizacja ochrony ludności w czasie pokoju, 
kataklizmów i działań wojennych. Ponadto zagadnienia związane z zarządzaniem 
kryzysowym omawiane będą w czasie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.  

Raz w miesiącu uczniowie uczestniczyć będą w ZAJĘCIACH 
PRAKTYCZNYCH, prowadzonych przez pożarników z Siemianowic Śląskich w ich 
jednostce.  

Podczas czterech lat edukacji w „Sucharze” uczniowie wezmą udział w 
WARSZTATACH PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ i zabiegów 
resuscytacyjnych, poznają terminologię związaną z kierunkiem kształcenia w języku 



angielskim. Będą rozwijać swoją wiedzę na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu 
życia i uświadomią sobie, jak ważna jest kwestia odpowiedzialności za drugiego 
człowieka.   

Szkoła współpracuje z: OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ w Dąbrówce 
Małej, KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w 
Siemianowicach Śląskich oraz MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach. 
Pracownicy wspomnianych instytucji przygotowują dla nas interesujące zajęcia.  

Klasy strażackie wybierają się na KRÓTKIE WYCIECZKI do krakowskiej 
i częstochowskiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz do 
warszawskiej Szkoły Służby Pożarniczej.  

Co ważne, niejednokrotnie wiedza i umiejętności zdobywane w szkole idą 
w parze z DOŚWIADCZENIEM NABYWANYM przez uczniów POZA LICEUM - 
członkowie grup strażackich należą do lokalnych ODDZIAŁÓW OSP. 

Co roku w naszym liceum, przy współpracy ze Strażą Pożarną, przeprowadzane 
są eliminacje do OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ.  
 
 


