
 

XVI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Armii Krajowej w Tarnowie 

ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 
absolwentów gimnazjów do klas  

o specjalności 

 

 

 

KLASA WOJSKOWA 

o specjalności bezpieczeństwo narodowe 
Przedmioty rozszerzone od klasy I - III: j. angielski, matematyka 

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru od klasy II: 
fizyka, geografia, biologia, chemia 

Przedmiot dodatkowy: przysposobienie wojskowe 

 

 

KLASA POLICYJNA 

o specjalności BRD-bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Przedmioty rozszerzone od klasy I - III: j. angielski, j. polski 

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru od klasy II: 
geografia, biologia, historia, chemia, fizyka 

Przedmiot dodatkowy: wychowanie komunikacyjne 

 

 

KLASA POLICYJNA 

o specjalności BRD z elementami kryminalistyki 
Przedmioty rozszerzone od klasy I - III: j. angielski, j. polski 

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru od klasy II: 
geografia, biologia, historia, chemia, fizyka 

Przedmiot dodatkowy:  
wychowanie komunikacyjne z elementami kryminalistyki  

 

KLASA POŻARNICZA 
z elementami taktyczno – bojowymi 

Przedmioty rozszerzone od klasy I - III: j. angielski 
Dwa przedmioty rozszerzone do wyboru od klasy II: 

chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka 
Przedmiot dodatkowy: przysposobienie pożarnicze 

 

 

KLASA MEDYCZNA 
z elementami ratownictwa przedmedycznego 

Przedmioty rozszerzone od klasy I - III: j. angielski 
Dwa przedmioty rozszerzone do wyboru od klasy II: 

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka 
Przedmiot dodatkowy: ratownictwo przedmedyczne 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na DNI OTWARTE:                            

 

10–11 KWIETNIA 2014  

21 MAJA – Dzień  Kadeta 

9 CZERWCA – dzień otwarty i 

testy sprawnościowe 

www.16lo.tarman.pl 

email: lo16tarnow@o2.pl 

 

 XVI LO w Tarnowie     

                                              

XVI Liceum Ogólnokształcące   
im. Armii Krajowej w Tarnowie 

Al. Solidarności 18                   

tel/fax: 14 688 90 55  

                                              

http://www.16lo.tarman.pl/
mailto:lo16tarnow@o2.pl


WARUNKI PRZYJĘCIA DO XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ARMII KRAJOWEJ W TARNOWIE: 
Nabór do klas pierwszych dokonuje się na podstawie prawa oświatowego w systemie rekrutacji 
elektronicznej. Dolny próg przyjęcia wynosi 100 pkt.  

 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny przeliczane są 
na punkty to: j. polski, j. obcy, informatyka/technika, geografia.  
 
XVI Liceum Ogólnokształcące proponuje szeroką ofertę 
dodatkowych zajęć 
sportowych (pływanie, 
kung-fu, judo, 
strzelanie, karting), 
zajęć związanych 
z wolontariatem i 

uczestnictwem w patriotycznych uroczystościach na terenie 
miasta i powiatu; udział w obozach szkoleniowych w 
atrakcyjnych miejscowościach, udział w poszerzających wiedzę 
programach unijnych. W zakresie podstawowym w 
poszczególnych klasach realizowane będą do wyboru zajęcia edukacyjne z języków: niemieckiego, 
włoskiego, a także możliwość wyboru pomiędzy religią, a etyką. 

Drogi Gimnazjalisto! Ofertę edukacyjną i regulamin rekrutacji 
znajdziesz na stronie internetowej szkoły: www.16lo.tarman.pl 
 
Uczniowie przyjęci do klas pierwszych muszą się liczyć 
z wydatkiem na umundurowanie (istnieje możliwość uzyskania 
jednorazowego stypendium). Uczniom spoza miasta Tarnowa 
pomagamy w zorganizowaniu miejsca w internacie. 
 
Uczymy przy pomocy nowoczesnych multimediów - tablice 
interaktywne, skomputeryzowane sale lekcyjne, Internet 
bezprzewodowy - dzięki wysoko wykształconej kadrze 

pedagogicznej oraz specjalistom w swoich dziedzinach. 
 
Realizujemy program liceum ogólnokształcącego. 
Proponowane rozszerzenia są zgodne z kierunkami studiów 
mundurowych. Przygotowujemy naszych uczniów do 
egzaminu maturalnego na wysokim poziomie. Nasi absolwenci 
uzyskują wyniki maturalne na poziomie powyżej średniej 
krajowej, co pozwala im podejmować studia w mundurowych 
i cywilnych uczelniach w kraju i za granicą m.in. w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie, Akademii Lotniczej w Dęblinie, 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, London Metropolitan 
University i wszystkich innych krajowych uczelniach. 
 

 
 
                         
                 lo16tarnow@o2.pl 
 
 

PRZECZYTAJ, PRZEMYŚL  

I PODEJMIJ WŁAŚCIWĄ 

DECYZJĘ !!! 
 

http://www.16lo.tarman.pl/

