
Liceum Służb
Mundurowych

we Wrocławiu



Nasza szkoła otrzymała miano najlepszego liceum 
mundurowego w województwie dolnośląskim. 
Możesz u nas zdobyć wykształcenie 
ogólnokształcące wraz z maturą oraz, 
co najważniejsze, nabyć rozległą wiedzę
i umiejętności podczas zajęć specjalistycznych 
związanych ze służbami mundurowymi.

Po ukończeniu szkoły będziesz miał większą szansę 
na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze służb 
mundurowych i cywilnych lub kontynuowania 
nauki na uczelniach o profilu wojskowym i ścisłym.



Klasy w roku szkolnym 
2020/2021:

• Klasa wojskowa,

• Klasa policyjna,

• Klasa ratownik medyczny,

• Klasa strażacka.



Klasa 
wojskowa

Uczniowie klasy wojskowej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej 
żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem 
kształcenia odbywają się w szkole, jak również na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych 
we Wrocławiu.

W toku kształcenia specjalistycznego realizowane są zagadnienia z zakresu:
• musztry wojskowej,
• szkolenia bojowego,
• terenoznawstwa,
• ratownictwa medycznego,
• strzelectwa.

Uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach teoretycznych, dniach otwartych koszar, 
wycieczkach, uroczystościach wojskowych, wydarzeniach z życia uczelni oraz 
konkursach.

Raz w roku (na przełomie maja i czerwca) odbywa się terenowy obóz szkoleniowy 
trwający tydzień. Klasa wojskowa, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie 
również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów 
ogólnokształcących.

Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu organizuje cyklicznie 
wojewódzki konkurs Wiedzy o Wojsku Polskim, w którym uczniowie  naszej szkoły
po raz trzeci zajęli I miejsce.

Wielu z naszych absolwentów studiuje na uczelniach wojskowych m.in. Akademii 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu.



Klasa policyjna

Uczniowie klasy policyjnej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej 
policjanta. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem 
kształcenia odbywają się w szkole, jak również na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych  we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i 
Chemicznych we Wrocławiu. Współpracujemy także z Komendą Miejską Policji, gdzie 
często odbywają się zajęcia praktyczne.

W toku kształcenia specjalistycznego realizowane są zagadnienia z zakresu:

• edukacji policyjnej,
• sztuk walki,
• ratownictwa medycznego,
• strzelectwa.

Uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach 

policyjnych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach.

Raz w roku (na przełomie maja i czerwca) odbywa się terenowy obóz szkoleniowy 

trwający tydzień. Klasa policyjna, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie także 

realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących.

Organizowane są również konkursy Wiedzy o Policji. W 2019 r. uczniowie naszej szkoły po 

raz trzeci zajęli I miejsce w Wojewódzkim i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Policji, 

który organizowała WSP w Pile.

Wielu naszych absolwentów podjęło pracę w Policji lub studiuje na uczelniach WSP.



Klasa ratownik 
medyczny

Edukacja ratowników medycznych jest ukierunkowana na rozpoznawanie stanów 
zagrożenia życia i zdrowia oraz podtrzymywanie podstawowych funkcji 
życiowych. Ratownik medyczny to osoba bardzo dobrze wykształcona, potrafiąca 
komunikować się z poszkodowanymi, powinna charakteryzować się umiejętnościami 
elastycznego działania, odpowiedzialnością za podejmowane działania ratownicze, 
sumiennością i zdyscyplinowaniem.                                                                        
Zróżnicowane warunki pracy, w jakich musi pracować ratownik medyczny, wymagają 
odpowiedniej kondycji fizycznej, odporności na stres oraz posiadania predyspozycji 
i motywacji do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w wypadkach 
masowych i katastrofach.

W toku kształcenia specjalistycznego realizowane są zagadnienia z zakresu:
• ratownictwa medycznego,
• sztuk walki.

Raz w roku (na przełomie maja i czerwca) odbywa się terenowy obóz szkoleniowy 
trwający tydzień. Klasa ratownik medyczny, oprócz przedmiotów specjalistycznych, 
będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych przedmiotów 
ogólnokształcących.



Klasa strażacka

Uczniowie klasy strażackiej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy 
zawodowej strażaka. To idealny wybór dla tych, którzy planują karierę w straży 
pożarnej. Kształcenie odbywa się w porozumieniu i przy ścisłej współpracy 
z Państwową Strażą Pożarną. Kadra prowadząca moduły dodatkowe, 
to doświadczeni i aktywni zawodowo strażacy.

W toku kształcenia specjalistycznego realizowane są zagadnienia z zakresu:
• edukacji strażackiej,
• ratownictwa medycznego,
• pożarnictwa.

Raz w roku (na przełomie maja i czerwca) odbywa się terenowy obóz 
szkoleniowy trwający tydzień. Klasa strażacka, oprócz przedmiotów 
specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z wybranych 
przedmiotów ogólnokształcących.



Dołącz do 
nas!







REKRUTACJA

Do Szkół Europejskich (SE) we Wrocławiu 
przyjmowani są uczniowie którzy ukończyli:

• ośmioletnią szkołę podstawową i zdali 
egzamin ósmoklasisty

Absolwenci ośmioletniej szkoły 
podstawowej biorą udział w rekrutacji do 
czteroletnich liceów ogólnokształcących.

• Rekrutacja organizowana jest przez Dyrektora 
Szkoły.

• Przyjmowanie podań prowadzone jest przez 
sekretariat Szkoły w godzinach pracy 
sekretariatu. Podania można składać 
osobiście, drogą mailową, lub przez formularz 
zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej 
szkolyeuropejskie.pl w zakładce "rekrutacja".

• Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 
(szkoła publiczna) bierze również udział 
rekrutacji miejskiej na zasadach w niej 
określonych.



Nabór I
od 26.06.2020 r. do 30.06.2020r.

Potrzebne dokumenty składane w punkcie
rekrutacyjnym SE od 26.06.2020 r. to:

- podanie,

- świadectwo ukończenia szkoły w oryginale,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań
zdrowotnych,

- 2 zdjęcia.

Nabór uzupełniający od 22.07 do 27.07.2020 r.

NAUKA W SZKOŁACH EUROPEJSKICH JEST 
BEZPŁATNA !

Harmonogram rekrutacji na rok 
szkolny 2020/2021 został sporządzony 
w oparciu o Zarządzenie nr 4/2020 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 28 stycznia 2020 roku, lecz z 
uwagi na stan epidemii występujący 
w kraju harmonogram może zostać 
zmieniony.

Więcej informacji na 
temat rekrutacji 
na stronie 
szkolyeuropejskie.pl



szkolyeuropejskie.pl

Adres: 
ul. Ślężna 2-24 
53-302 Wrocław

Kontakt:
tel. 507 958 892 (sekretariat)
tel. kom. 507 958 846 (wicedyrektorzy)
biuro@szkolyeuropejskie.pl


