
„OGÓLNIAK W IWASZKIEWICZU” 

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Sochaczewie stawia sobie za cel kształcenie absolwentów, którzy 

efektywnie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności, co owocuje dobrymi 

wynikami egzaminów zewnętrznych. 

W szkole skoncentrowaliśmy się na tych kierunkach, które dają możliwość 

pełnego rozwoju intelektualnego i w przyszłości  ułatwiają odnalezienie się na 

trudnym rynku pracy. Mamy ambicję tworzyć szkołę w pełni nowoczesną, w 

której uczeń jest najważniejszy. W czasie nauki wiedzę teoretyczną i praktyczną przekazujemy w sposób 

przystępny, bez nadmiaru niepotrzebnych informacji. 

W  Liceum Ogólnokształcącym  dysponujemy  bogatą ofertę edukacyjną. Uczniowie, w zależności 

od zainteresowań, predyspozycji, a także planów na przyszłość, mogą 

kształcić się w klasie: teatralno - filmowej, dziennikarskiej, ekologiczno - 

turystycznej, służb mundurowych i biznesowej.  

W każdej z wymienionych klas nauka trwa trzy lata i kończy się 

maturą. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące realizowane 

są w zakresie podstawowym w pierwszej klasie, natomiast od klasy drugiej 

trzy przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym. Ich wybór zależy 

od typu klasy: 

w klasie teatralno – filmowej:  język polski, historia i język obcy. 

w klasie dziennikarskiej: język polski, język obcy i geografia 

w klasie ekologiczno-turystycznej: język obcy, biologia i geografia. 

w klasie służb mundurowych: język obcy, historia i wiedza o społeczeństwie. 

w klasie biznesowej: język obcy, matematyka i geografia. 

Zestaw przedmiotów dodatkowych nie jest przypadkowy, ale ściśle związany z możliwością wyboru studiów 

wyższych. Uczniowie liceum bardzo chwalą sobie przedmioty uzupełniające. Są one odpowiedzią na ich 

zainteresowania, pasje, talenty.  

W klasie teatralno- filmowej w czasie warsztatów przygotowują spektakle, 

budują postać sceniczną, projektują i tworzą scenografię. Pracują nad dykcją, 

interpretacją tekstu. Co jest bardzo cenne - samodzielnie tworzą scenariusze 

widowisk teatralnych. Społeczność szkolna i mieszkańcy Sochaczewa mogą  

je podziwiać na scenie Miejskiego  Ośrodka Kultury w Chodakowie. Ta klasa 

przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na studiach humanistycznych o 

charakterze artystycznym, a także na psychologii, prawie, administracji. 

 Klasa dziennikarska skupia uważnych obserwatorów współczesnej 

rzeczywistości, krytycznie przyglądających się światu, lubiących głośno 

wyrażać swą opinię i wierzących w moc słowa pisanego i potęgę mediów. 

Młodzi ludzie uczą się komentować bieżące wydarzenia w formie m.in. 

felietonu, reportażu. Nieobcy jest im wywiad i sonda uliczna. Mają możliwość 

spotkań z wybitnymi dziennikarzami, artystami. Opanowują trudną sztukę 

wystąpień publicznych. Dobrze przygotowani mogą śmiało podjąć naukę na 

studiach takich jak dziennikarstwo, komunikacja społeczna, reklama. 

Klasa ekologiczno – turystyczna proponuje przedmioty uzupełniające 

wzbogacające wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji turystyki, 

problemów ekologicznych, wzajemnych interakcji człowieka i środowiska 

oraz dermatologii kosmetycznej. Zgromadziła szczególnych uczniów – 

ciekawych świata i jego współczesnych zagrożeń, lubiących aktywnie spędzać 

czas, których prawdziwa pasja to poznawanie. W przyszłości będą oni mogli 

znaleźć miejsce na uczelniach sportowych i przyrodniczych. 

 



Jeżeli jesteś odważny, sprawny, chcesz pomagać innym, ratować 

ludzkie życie oraz mienie, a swoją przyszłość wiążesz z pracą w służbach 

mundurowych -  to klasa właśnie dla Ciebie. Takimi słowami wita swoich 

uczniów klasa służb mundurowych.  

Stworzenie takiej klasy ma na celu wychowanie młodych ludzi w duchu 

patriotyzmu, kształtowanie postaw prospołecznych i popularyzowanie zawodu 

żołnierza, strażaka, policjanta. Przedmioty uzupełniające związane są z 

rozwojem sprawności fizycznej (zajęcia z samoobrony, walki wręcz). Kolejny przedmiot - bezpieczeństwo 

narodowe – prowadzony jest z udziałem oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Patronat nad klasą służb 

mundurowych objęła 3Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej z siedzibą w Bielicach. Część 

zajęć odbywa się na poligonie.  Absolwenci tej klasy to kandydaci na Akademię Obrony Narodowej, Wyższą 

Oficerską Szkołę Policji czy Wyższą Oficerską Szkołę Pożarnictwa. 

  

Klasa biznesowa to oferta dla przedsiębiorczych  młodych ludzi, którzy 

wiążą swoją przyszłość ze środowiskiem biznesu lub planują prowadzenie 

samodzielnej działalności gospodarczej i chcą się nauczyć języka 

angielskiego biznesowego. Tematyka dodatkowych zajęć związana jest z 

przedsiębiorczością, prowadzeniem własnej firmy, szeroko pojętym 

marketingiem, zarządzaniem oraz funkcjonowaniem w świecie biznesu. 

Absolwenci będą przygotowani do dalszego kształcenia na wyższych 

uczelniach, głównie na kierunkach ekonomicznych: ekonomia, zarządzanie, marketing, logistyka, finanse i 

rachunkowość. 

  

Dyrektor szkoły p. Hanna  Bonecka  bardzo trafnie definiuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym.  

Rekomendując Państwu naszą szkołę, wyrażam nadzieję, że nauka w niej będzie niezapomnianą 

przygodą intelektualną, a wiedza i umiejętności tu zdobyte zaowocują świetnie zdaną maturą, dostaniem 

się na wymarzoną uczelnię  oraz zdobyciem atrakcyjnej pracy. 

 

 

http://iwaszkiewicz.edu.pl/index.php?route=id=90

