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Szkoła znajduje się w pobliżu Dworca 
Wileńskiego



Szkoła innowacji 
Rok szkolny 2021/2022



4 letnie Liceum Ogólnokształcące

➢ Klasa policyjna
➢ Klasa bezpieczeństwa 

publicznego
➢ Klasa personelu 

pokładowego
➢ Klasa medyczna



19-3-12

Rozszerzenia:
• Historia 

• Wiedza 

o społeczeństwie

• Język angielski

• przedmioty uzupełniające: wiedza 

o służbach mundurowych

Klasa policyjna



GWARANTUJEMY

19-3-12

▪ - solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych
▪ rozszerzone realizacje przedmiotów 

umożliwiających podjęcie studiów prawniczych, 
kryminalistycznych, psychologicznych, społecznych

▪ specjalistyczne zajęcia z pracownikami policji z 
zakresu wiktymologii, kryminalistyki, kryminologii, 
prawa.

▪ profesjonalne przygotowanie do testów 
sprawnościowych i psychologicznych 
obowiązujących przy rekrutacji do policji i służb 
mundurowych.

▪ - trening strzelniczy na szkolnej strzelnicy



PROPONUJEMY
* Zajęcia te uwarunkowane są sytuacją sanitarno- epidemiologiczną w 

kraju

19-3-12

-

- zajęcia  na terenie specjalistycznych placówek 
związanych z profilem klasy : komisariaty policji, 
laboratoria kryminalistyczne

- kurs spadochronowy
- trening strzelniczy na profesjonalnych trenażerach
- kurs samoobrony i technik walki
- możliwość realizacji swoich pasji  artystycznych, 

w zakresie wolontariatu, jazdy konnej, itp.
- wyjazdy integracyjne i szkoleniowe
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej



Przedmioty punktowane: 

19-3-12

❑ Język polski
❑ Matematyka
❑ Język angielski 
❑ wyższa ocena z Historii 

lub WOS



19-3-12

Rozszerzenia:
• Wiedza 

o społeczeństwie
• Informatyka
• Język angielski
• przedmioty uzupełniające: wiedza o 

służbach mundurowych

Klasa bezpieczeństwa publicznego 
z elementami cyberbezpieczeństwa 
i szkolenia wojskowego



GWARANTUJEMY

19-3-12

o solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych

o - rozszerzone realizacje przedmiotów      
umożliwiających podjęcie studiów z zakresu 
wojskowości, obronności państwa, bezpieczeństwa 
wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa, prawa, 
lingwistyki, informatyki

o specjalistyczne zajęcia ze specjalistami z zakresu wiedzy 
o służbach mundurowych wojskowości 

o profesjonalne przygotowanie do testów 
sprawnościowych obowiązujących przy rekrutacji do 
służb mundurowych.



PROPONUJEMY
* Zajęcia te uwarunkowane są sytuacją sanitarno- epidemiologiczną w 

kraju

19-3-12

- na terenie specjalistycznych placówek związanych z 
profilem klasy 

- zajęcia na poligonie, na terenie jednostek wojskowych
- integracyjne i szkoleniowe np.: medycyna pola walki
- szkolenie strzeleckie
- zajęcia z samoobrony i walki wręcz
- szkolenia spadochronowe
- możliwość realizacji swoich pasji  artystycznych, w zakresie 
wolontariatu, jazdy konnej, militariów, informatyki



Przedmioty punktowane 

19-3-12

język polski, matematyka, język angielski, 
informatyka

❑Język polski
❑Matematyka
❑Język angielski
❑ Informatyka



19-3-12

Rozszerzenia:
• Język polski
• Geografia
• Język angielski

• przedmioty uzupełniające: 
kompetencje osobiste personelu 
pokładowego

Klasa personelu pokładowego



 solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych

 rozszerzone realizacje przedmiotów 
umożliwiających podjęcie studiów lingwistycznych, 
dziennikarskich i społecznych

 specjalistyczne zajęcia z instruktorami PLL LOT 
z zakresu akulturacji, psychologii, kompetencji 
osobistych personelu pokładowego

 profesjonalne przygotowanie do aplikowania 
na kursy przygotowawcze do pracy w charakterze  
stewardessy i stewardów  w PLL LOT

19-3-12

GWARANTUJEMY



PROPONUJEMY
* Zajęcia te uwarunkowane są sytuacją sanitarno- epidemiologiczną w 

kraju

19-3-12

- zajęcia  na terenie  PLL LOT

- możliwość realizacji swoich pasji, w zakresie wolontariatu, 
zajęć artystycznych, jazdy konnej, samoobrony, zajęć 
sportowych

- wyjazdy integracyjne i szkoleniowe obejmujące m.in.: 
wodowanie samolotu, techniki obsługi pasażera, trening 
interpersonalny



Przedmioty punktowane

19-3-12

❑Język polski
❑Matematyka
❑Geografia
❑Język angielski



19-3-12

Rozszerzenia:
• Biologia
• Chemia
• Język angielski
• przedmioty uzupełniające: 

ratownictwo medyczne

Klasa medyczna



GWARANTUJEMY

19-3-12

▪ solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych

▪ rozszerzone realizacje przedmiotów 
umożliwiających podjęcie studiów medycznych-
lekarskich, ratownictwa medycznego, weterynarii, 
pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, technologii 
żywienia, dietetyki

▪ zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
prowadzone przez specjalistów



PROPONUJEMY
* Zajęcia te uwarunkowane są sytuacją sanitarno- epidemiologiczną w 

kraju

19-3-12

- zajęcia  na terenie specjalistycznych placówek związanych z 
profilem klasy z zakresu medycyny, weterynarii, ratownictwa 
medycznego, dietetyki i kosmetologii

- możliwość realizacji swoich pasji  artystycznych, w zakresie 
wolontariatu, jazdy konnej, zajęć sportowych, artystycznych, 
smoobrony

- wyjazdy integracyjne i szkoleniowe np.: medycyna pola walki



Przedmioty punktowane

19-3-12

❑Język polski
❑Matematyka
❑Język angielski 
❑wyższa ocena z Biologii 

lub Chemii



Języki nauczane w LXXVI LO

Obowiązkowy 
na poziomie rozszerzonym

Dodatkowy do wyboru
na poziomie 

rozszerzonym 
lub podstawowym



Piłsudski 
jest liceum ogólnokształcącym

Rzetelnie przygotowujemy 
do egzaminu maturalnego



Współpracujemy z:

Polskimi Liniami Lotniczymi

Komendą Stołeczną Policji

Wojskową Akademią Techniczną 
oraz z innymi jednostkami 
organizacyjnymi Wojska Polskiego



19-3-12

Podpisaliśmy porozumienie z Pułkiem 
Ochrony im. gen. bryg. Bolesława Wieniawy-

Długoszowskiego



W klasach mundurowych celem 

kształcenia jest (poza kształceniem 

ogólnym) merytoryczne i praktyczne 

przygotowanie uczniów 

do rekrutacji  i do pracy w służbach   

mundurowych 
(wojsko, policja służba celna, straż graniczna, straż pożarna, straż 

miejska)



Przedmioty dodatkowe w 
klasach mundurowych:

▪ Wiedza o służbach 
mundurowych

(prawo, psychologia, politologia, socjologia,  
edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, kryminologia, 
kryminalistyka i wiktymologia) 

▪ Psychologia w pracy służb 
mundurowych 



Dla uczniów klas mundurowych
organizowane są zajęcia:

W instytucjach związanych ze służbami mundurowymi (Komendzie 
Głównej Policji,  Centrum Szkolenia Policji  w Legionowie, 
Laboratorium Kryminalistyki )
wspinaczkowe 
samoobrony
strzeleckie
musztry
praktyczne w terenie 
oraz wyjazdy integracyjno-szkoleniowe

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są 
przez przedstawicieli policji i wojska.
Uczniów klas mundurowych obowiązuje umundurowanie.



DODATKOWE 

PUNKTY 

W REKRUTACJI 

DO POLICJI



Absolwentki klasy policyjnej 
odebrały legitymacje służbowe

Absolwentki LXXVI LO Uroczyste ślubowanie w KGP

19-3-12



Zajęcia dla uczniów klas mundurowych



Zajęcia dla uczniów klas mundurowych



W klasie personelu 

pokładowego celem 

kształcenia jest (poza 

kształceniem ogólnym) 

merytoryczne i praktyczne 

przygotowanie uczniów do 

pracy na stanowisku 

pracownika personelu 

pokładowego (stewardesy, 

stewarda)



Przedmioty dodatkowe:

▪ Kompetencje osobiste personelu 
pokładowego

▪ Bezpieczeństwo w usługach 
transportowych

▪ Różnice międzykulturowe



W siedzibie PLL LOT



Zajęcia na basenie dla klasy personelu 
pokładowego





❖certyfikowane kursy walki wręcz oraz szkolenia służb 
mundurowych

❖innowacje pedagogiczne: klasa personelu pokładowego, 
policyjno-prawna, medyczna, bezpieczeństwa publicznego 
z elementami cyberbezpieczeństwa i  szkolenia  
wojskowego

❖przyjazna, życzliwa atmosfera

❖wsparcie talentów i wybitnych indywidualności twórczych

19-3-12

Dlaczego warto wybrać 
Liceum Piłsudskiego?



W Piłsudskim 
panuje przyjazna 

atmosfera 



Finał konkursu  poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
’Tak żyć, jak żyłem, warto było…”



19-3-12

Zajęcia – pierwsza pomoc 
przedmedyczna



Zajęcia strzeleckie





Współpraca ze Szwadronem 
Kawalerii im. płk B. Mościckiego

Ułańskie zabawy Pokazy kawaleryjskie

19-3-12



Tunel aerodynamiczny



Kurs spadochronowy



Szkolenie 
RATOWNICTWO 

BOJOWE



Szkolenie – medycyna pola walki

19-3-12



Szkolenie
KAPAP



Uroczystości

XI Sztafeta Pokoleń
Medal Pro Bono Poloniae

dla LXXVI LO



Walentynki i Mikołajki



Otrzęsiny



Noc Muzeów



Wyjazdy integracyjne



Łączymy wiedzę z praktyką

Strzelanie pod okiem 
instruktorów GROM

Szkoła przetrwania 
z …matematyką

19-3-12



Uczymy się od autorytetów…
spotkanie z pułkownikiem Andrzejem Kruczyńskim operatorem

GROMu w Afganistanie

19-3-12



Zielona szkoła na poligonie



Zajęcia poza szkołą



Zajęcia lekcyjne



Aktywny Piłsudski



Imprezy i sukcesy sportowe



Wolontariat



19-3-12

Nagrody, nagrody…



19-3-12

Marcin Ochmański  - laureat nagrody 
za rok 2019/2020





Wyróżnienie  dla Pani Dyrektor 
w Konkursie Super Dyrektor Szkoły

19-3-12





www.pilsudski.edu.pl

Do zobaczenia 
w Piłsudskim!

tel. 22 619 30 83

http://www.pilsudski.edu.pl/

