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• O szkole

• Dlaczego my ?

• Oferta edukacyjna

• Kontakt



O SZKOLE :

Szkoła istnieje od 2006 roku. Oprócz przedmiotów 
ogólnokształcących prowadzone są zajęcia o różnych 
profilach kształcenia. Dążymy, aby uczeń w naszej szkole 
chętnie zdobywał wiedzę, czuł się w niej bezpiecznie a 
nauczyciel był jego przyjacielem.



DLACZEGO MY ?

• Kameralna szkoła 

• Mało liczne klasy

• Indywidualne podejście do ucznia

• Języki obce ( język angielski, język niemiecki )

• U nas liczy się człowiek i jego pasja

• Znamy każdego ucznia – jego słabe i mocne strony

• Mamy dobry, bieżący kontakt z rodzicami



OFERTA EDUKACYJNA:

Wybierz najlepszą przyszłość i z nami zrealizuj swoje 
marzenia, wybierając :

• Oddział Przygotowania Wojskowego ( OPW )

• Opiekę medyczną

• E - sport



ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO

Oddział Przygotowania Wojskowego został utworzony w 
Naszej szkole 1 września 2020r i realizuje program 
zatwierdzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kierunek ten ma za zadanie m.in. przygotować do służby 
wojskowej przyszłych zawodowych żołnierzy. Jeśli myślisz 
ewentualnie o byciu zawodowym żołnierzem to kierunek 
ten jest dla Ciebie.



ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO

Program nauczania obejmuje szkolenie zasadnicze, a także 
zajęcia praktyczne na terenie patronackiej Jednostki 
Wojskowej w Bielicach. Dodatkowo szkoła zapewnia 
uczniowi darmowe, kompletne umundurowanie i zajęcia w 
wyposażonej i współfinansowanej przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej sali lekcyjnej.



ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO

Absolwent będzie mógł starać się o powołanie do 
terytorialnej i zawodowej służby lub pójść na 
studia wojskowe otrzymując gratyfikację w postaci 
dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.  



Opieka Medyczna

Oferta programowa skierowana jest do uczniów, którzy 
chcą pogłębić wiedzę i wzbogacić ją o szereg zajęć 
praktycznych związanych z pierwszą pomocą 
przedmedyczną.



Opieka Medyczna

Uczeń pozna w teorii i praktyce zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów 
resuscytacyjnych. Zdobędzie wiedzę o sposobach niesienia 
pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach 
i katastrofach. Pozna sposoby niesienia pierwszej pomocy 
w terenie. Nauczy się promować zdrowie i zdrowy styl 
życia.



E-Sport

Wielu z was pewnie już słyszało o powstaniu klas  
E-sportowych. Warto zaznaczyć, że uczniowie takich klas 
zdobywają i poszerzają umiejętności z zakresu 
informatyki, programowania, umiejętności technicznych 
jak i wiedzę z zakresu wszelkich dziedzin E-sportu.



E-Sport

To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy 
rzut oka mogą się wykluczać bo sport kojarzy się z ruchem 
i aktywnością fizyczną a nie siedzeniem przed 
komputerem, a tymczasem :

Klasa E-sportowa pozwala rozwijać pasje, otwiera ścieżki 
kariery ( trener E-sport, profesjonalny gracz ).



Kontakt :

Adres :

ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew

Telefon :

728 493 789

Strona internetowa :

liceumnr1sochaczew.pl

e-mail : 

sochaczewska_szkola_umiejetnosci@op.pl


