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OFERTA EDUKACYJNA  IV LO   - rok szkolny 2018/19 

Propozycje klas : 

A  Straży Granicznej o profilu  biologiczno - geograficznym    

Pod patronatem Morskiego Oddziału Straży Granicznej.  

Przedmioty rozszerzone: 

biologia    1h – 5h – 4h 

geografia     1h – 5h - 4h 

 

Języki obce: 

j. angielski   6 h - 4h - 5h 

j.  rosyjski    2h - 2h - 2h 

Przedmioty punktowane: 

j. polski 

j. obcy 

biologia  

matematyka 

Przedmioty Straży Granicznej ( historia SG, uprawnienia SG,  prawo morskie, prawo Unii 

Europejskiej, prawo ds. cudzoziemców ),  samoobrona,  musztra . 

Przedmioty Straży Granicznej realizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na mocy 

porozumienia. 

 

Przygotujemy  Cię do studiów na kierunkach: 

biologia, biologia medyczna, 

geografia ,gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna 

ochrona środowiska 

   

 

B policyjna o profilu humanistycznym 

Pod patronatem Komendy Miejskiej Policji    

w Gdańsku.  

Przedmioty rozszerzone : 
historia      2h – 6h – 3h 
WOS           1h – 4h – 3h 
j. polski       5h - 8h -  8h 
 
Języki obce obowiązujące:  
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j. angielski       2 h - 3h - 4h            lub                j. niemiecki             2h – 3h – 4h  
j. niemiecki     2h -2h - 2h                                    j. angielski               2h – 2h – 2h 
 
 Przedmioty punktowane: 

 j. polski                    

 j. obcy 

 historia  

 matematyka 

Przedmioty policyjne ( np. prewencja, kryminalistyka i kryminologia, podstawy   prawa karnego, 

bezpieczeństwo narodowe, ruch drogowy), samoobrona .                                                                   

Przedmioty policyjne realizują funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku na mocy 

porozumienia. 

 

Przygotujemy Cię do studiów na kierunkach: 

bezpieczeństwo narodowe 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

stosunki międzynarodowe 

polityka społeczna 

europeistyka 

prawo 

historia  

 

    

C bezpieczeństwa publicznego o profilu humanistycznym    

        

Pod patronatem Służby Więziennej i Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Przedmioty rozszerzone: 
historia      2h – 6h – 3h 
WOS           1h – 4h – 3h 
j. polski       5h - 8h -  8h  

 

Języki obce obowiązujące:                                                                                                                                         

j. angielski       2 h - 3h - 4h            lub                j. niemiecki             2h – 3h – 4h  

j. niemiecki     2h -2h - 2h                                    j. angielski               2h – 2h – 2h 



3 
 

 

Przedmioty punktowane:  

j. polski 

j. obcy 

historia 

matematyka 

Przedmioty Służby Więziennej  ( np. system penitencjarny  w Polsce, Kodeks Karny wykonawczy)             

i Straży Miejskiej  ( np. ochrona porządku publicznego), przedmioty policyjne oraz samoobrona .  

Zajęcia z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Służby Więziennej i Komendy Miejskiej Policji na 

mocy porozumienia. 

 

Przygotujemy Cię do studiów na kierunkach: 

bezpieczeństwo narodowe 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

socjologia 

kierunki filologiczne 

psychologia 

pedagogika 

politologia 

 

 

D wojskowa lotnicza o profilu matematyczno - fizyczno - geograficznym 

                                                            

 

Pod patronatem  49. Bazy Lotniczej Pruszcz Gdański i Aeroklubu Gdańskiego 

Przedmioty rozszerzone: 

matematyka                     6h – 6h – 6h 

geografia                           1h – 5h – 4h                                                                                                                     

fizyka                                  1h – 5h – 4h 

Języki obce obowiązujące:  

j. angielski         2h - 3h - 4h 

j. niemiecki        2h -2h - 2h 
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Przedmioty punktowane:  

j. polski 

 j. obcy 

geografia  

matematyka 

  wymagana sprawność fizyczna i czynne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego 

Przedmioty wojskowe realizowane na terenie jednostki wojskowej z żołnierzami 49. Bazy Lotniczej 

w Pruszczu Gdańskim. Współpraca z aeroklubem. Przewidywane są również dodatkowo płatne 

zajęcia szybowcowe i skoki spadochronowe. Klasa realizuje program szkolenia wojskowego. 

 

Przygotujemy  Cię do studiów na kierunkach: 

logistyka lotnictwa 

zarządzanie obsługą na lotnisku 

logistyka wojskowa 

lotnictwo i kosmonautyka 

oraz inne kierunki politechniczne 

E celno - podatkowa  o profilu humanistycznym                             

Pod patronatem Izby Administracji Skarbowej.                                   

Przedmioty rozszerzone: 

j. polski         5h – 8h – 8h                                                                                                                                  

historia        2h - 6h - 3h  

 

Języki obce:  

j. angielski        6 h - 4h - 5h  

j.  rosyjski         2h - 2h - 2h   

 

Przedmioty punktowane: 

j. polski 

j. obcy 

historia 

matematyka 

Zajęcia z zakresu prawa  np. prawo administracyjne, prawo podatkowe, ograniczenia pozataryfowe 

oraz zajęcia innowacji podatkowo - prawniczej.                                                                                       

Zajęcia z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej  na mocy porozumienia. 

 

Przygotujemy  Cię do studiów na kierunkach: 
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polityka społeczna 

europeistyka 

bezpieczeństwo narodowe 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

socjologia 

prawo 

 

 

F  zarządzania bezpieczeństwem o profilu humanistycznym        

                        

Pod patronatem Straży Ochrony Portu Gdańsk i Uniwersytetu Gdańskiego.                                   

Przedmioty rozszerzone: 

j. polski         5h – 8h – 8h                                                                                                                                  

WOS             1h – 4h – 3h 

 

Języki obce:  

j. angielski        6 h - 4h - 5h  

j.  rosyjski      2h - 2h - 2h   

 

Przedmioty punktowane: 

j. polski 

j. obcy 

historia 

matematyka 

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa  np. prawne zagadnienia bezpieczeństwa, taktyka wykonywania 

zadań ochrony osób i mienia, Administracja Bezpieczeństwa Informatycznego ( ABI), zajęcia 

częściowo realizowane na Uniwersytecie Gdańskim. Nauka kończy się egzaminem na 

kwalifikowanego pracownika ochrony. Zajęcia z pracownikami  Straży Ochrony Portu na mocy 

porozumienia. 

 

Przygotujemy  Cię do studiów na kierunkach: 

bezpieczeństwo narodowe 

bezpieczeństwo wewnętrzne 
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dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

socjologia 

kierunki filologiczne 

psychologia 

pedagogika 

politologia                                                                                                                                                          

dyplomacja                                                                                                                                                               

filozofia 

 

 

G ratownictwa medycznego o profilu  biologiczno - chemicznym     

Pod patronatem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Przedmioty rozszerzone:                                                                        

biologia           1h – 5h – 4h 

chemia            1h – 5h - 4h                                                                                                                                           

matematyka  6h – 6h – 6h 

 

Języki obce: 

j. angielski      2 h - 3h - 4h 

j.  niemiecki    2h - 2h - 2h 

Przedmioty punktowane: 

j. polski 

j. obcy 

biologia  

matematyka 

Przedmioty ratownictwa medycznego, psychologia kliniczna, podstawy prawa w medycynie, 

innowacja biologiczna i chemiczna, samoobrona, innowacja przyrodnicza. Przedmioty  ratownictwa 

realizowane przez pracowników GUMed na mocy porozumienia. 

 

Przygotujemy  Cię do studiów na kierunkach: 

biologia 

chemia 

biotechnologia 

farmacja                                                                                                                                                             

analityka medyczna                                                                                                                                    

fizjoterapia                                                                                                                                                      



7 
 

pielęgniarstwo                                                                                                                                                     

dietetyka                                                                                                                                                                 

ratownictwo medyczne                                                                                                                                         

zdrowie publiczne 

ochrona środowiskowa                                                                                                                                   

nowoczesne technologie żywienia. 

 

Dodatkowe informacje 

Wszystkie klasy  w  IV LO to klasy mundurowe i każdego ucznia obowiązuje regulamin mundurowy.                       

W celu dopasowania munduru będzie zorganizowany w szkole pomiar uczniów  przyjętych do IV LO  

w lipcu po zakończonej rekrutacji. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


