
 
 



Zespół Szkół w Dubience 

Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej 
 

 

ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka 

tel. (82) 566-80-65, fax (82) 566-84-15 

Liczba odwiedzin od 01.01.2015 r.: 36961 razy 

na stronie szkoły = duża popularność 

www: http://www.lodubienka.pl  
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Liczba odwiedzin od 01.01.2015 r.: 16710 razy  

dzięki wizytówce w serwisie https://szkolnictwo.pl 

= duża popularność naszej szkoły!) 

 

* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie 

 

 

 

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK 

- klasa służby granicznej 

- klasa edukacji wojskowej 

- klasa ogólnokształcąca 
 

BAZA NOCLEGOWA - SZKOLNE 

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

Liceum Ogólnokształcące w Dubience powstało w 1975 roku. Jest 

szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest powiat chełmski a 

nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.  

 

Jest to pierwsze w Polsce liceum ogólnokształcące z klasami służby 

granicznej oraz jest pierwszą szkołą średnią na Lubelszczyźnie z 

zajęciami karate tradycyjnego. Najlepsi absolwenci to wykładowcy 

akademiccy, lekarze, nauczyciele, funkcjonariusze SG, żołnierze, 

policjanci.   

 

 

 

Nasze atuty  

 pracujemy indywidualnie z uczniem  

 nasi uczniowie nie muszą szukać pomocy na korepetycjach  

 oferujemy bogaty wybór bezpłatnych zajęć dodatkowych z przedmiotów 

maturalnych  

 nasza szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę  

 dysponujemy bardzo dobrą infrastrukturą sportową i bazą dydaktyczno 

wychowawczą  

 nasi uczniowie mogą mieszkać w internacie znajdującym się w sąsiedztwie 

szkoły  

 mamy najtańsze koszty utrzymania w regionie  

 

We wszystkich klasach jako wiodący nauczany jest język angielski. Ponadto dodatkowo oferujemy 

możliwość uczenia się języków: niemieckiego, rosyjskiego.  

http://www.lodubienka.pl/
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Liceum Ogólnokształcące w Dubience posiada niezbędne zaplecze zapewniające prowadzenie zgodnego z 

wymogami procesu dydaktycznego. Duży akcent postawiony jest na rozwój i sprawność fizyczną młodzieży. 

Osoby uczęszczające do szkoły z odległych miejscowości korzystają z zakwaterowania w internacie. 

Szkoła dysponuje:  

 salą gimnastyczną  

 boiskiem wielofunkcyjnym  

 siłownią  

 nowoczesną pracownią językową  

 pracownią komputerową ze stałym dostępem do sieci Internet  

 biblioteką z centrum ICM  

 strzelnicą  

 pracowniami przedmiotowymi  

 internatem  
 

 

 

 

Nasza szkoła zapewnia:  

 bezpłatne dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych 

 możliwość udziału w zajęciach na poligonach i obozach 

szkoleniowych sg i jednostkach wp 

 zdobycie certyfikatu szkolenia mundurowego 

 zamieszkanie w internacie (całodobową opiekę wychowawców, 

monitoring wizyjny, pełne wyżywienie, bezpłatny internet oraz 

pomoc w nauce) 

 profesjonalną kadrę pedagogiczną i instruktorską 

 kurs sztuk walki 

 bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną 

 nowoczesną infrastrukturę sportową (wielofunkcyjne boisko, kort 

tenisowy, salę gimnastyczną, siłownię i strzelnicę sportową) 

 fachową opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego 

 

   

 

Klasa o profilu SŁUŻBA GRANICZNA oraz EDUKACJA WOJSKOWA 

 

Program klasy Służba Graniczna i Edukacja Wojskowa obejmuje: wiadomości o Straży Granicznej i Wojsku 

Polskim, szkolenie graniczne ogólnowojskowe, terenoznawstwo i łączność, elementy sztuk walki, strzelectwo 

sportowe, pływanie, wspinaczka, ratownictwo wodne i medyczne, taktyka działań służb mundurowych, techniki 

interwencyjne.  



Uczeń nabywa cech:  

 przywódczych i dowódczych  

 stanowczości i konsekwencji w działaniu  

 zdyscyplinowania  

 zaradności i odwagi  

 spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach  

 orientacji w terenie  

 

 

 
 

 

Cele funkcjonowania klasy:  

 przygotowanie uczniów do pracy w SG i innych formacjach mundurowych RP  

 możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych i w dwuletnim studium 

policealnym  

 zawód Ratownik WOPR i ratownik medyczny  

 przygotowanie do pracy w instytucjach bezpieczeństwa  

 uzyskanie dodatkowych kursów z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, 

strzelectwa sportowego oraz sztuk walki  

Baza noclegowa - Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Dubience jest Schroniskiem sezonowym, organizowanym 

na bazie Internatu. Internat dysponuje 25 miejscami noclegowymi i stołówką. Oferujemy pokoje 5 osobowe. Do 

dyspozycji:  

 

 kort tenisowy  

 boiska sportowe 

 sala gimnastyczna, siłownia  

Obiekt położony jest w dolinie rzeki Bug. Doskonałe warunki do turystyki 

pieszej i rowerowej. Otwarte zbiorniki wodne:  

 jezioro "Deusze" Zalew  

 starorzecze Bugu w Starosielu  

 

W latach 2015 - 2020 r. ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze 

środków POWER na zasadach programu ERASMUS+ sektora Edukacja szkolna, Zespół Szkół w Dubience brał 

udział w „Podnoszeniu jakości nauczania i motywowania do dalszej edukacji młodzieży licealnej”. Wartość 

projektu jest bardzo duża: nauczyciele nabyli nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą na co 

dzień. Ponadto przywieźli wiele tzw. dobrych praktyk, zaczerpniętych z doświadczeń innych krajów europejskich. 

Stanowią one również bazę do wykorzystania w pracy z naszymi uczniami. Szkolenia odbywały w Wielkiej 

Brytanii, Irlandii i Włoszech. 

Szkoła posiada certyfikaty Ministerstwa Obrony Narodowej uczestnictwa w I, II   i III edycji pilotażowego 

programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Klas Mundurowych 

w zakresie realizacji programu dla Wojskowych Klas Mundurowych oraz nawiązaną stałą współpracę w 

zakresie szkolenia z jednostką wojskową: 2 Pułkiem Rozpoznawczym w Hrubieszowie i Wojskową Komendą 

Uzupełnień w Chełmie. 



 







 


