II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku
Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa ( w skrócie EdB) zastąpił w szkołach ponadgimnazjalnych Przysposobienie
Obronne (PO). Obecnie program realizowany jest w systemie 1-rocznym (1 godz. tygodniowo). Niezmienne pozostają
cele nauczania, do których należy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania skutecznych działań
w obliczu zagrożeń militarnych oraz takich jak powodzie, pożary, katastrofy naturalne i ekologiczne. Odrębnym, być
może najważniejszym zadaniem jest przygotowanie do niesienia pomocy ofiarom wypadków, katastrof i różnych
zdarzeń losowych. poprawnie udzielona pierwsza pomoc jest warunkiem uratowania czyjegoś życia.
---------------------------------------------------------------------------W roku szkolnym 2016/2017 w ZS nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku pod patronatem i przy wsparciu
finansowym Rady Rodziców funkcjonowało Koło Strzeleckie, w składzie którego trenowały strzelanie 2 grupy:
1. klasy II i III - 11 uczniów
2. klasy I 17 uczniów.
Zajęcia odbywały się w poniedziałki o godzinie 15 na strzelnicy mieszczącej się na terenie naszej szkoły.
Uczniowie doskonalili swoje umiejętności strzeleckie przez cały rok, a uwieńczeniem i weryfikacją nabytych
umiejętności były zawody
o mistrzostwo szkoły.
W kategorii kbks pozycja dowolna najlepsze rezultaty osiągnęli:
Dziewczęta:
1. Jamińska Wiktoria kl.1A - 80 pkt.
2. Piontek Agnieszka 1B - 78 pkt.
3. Wieczorek Weronika 1F - 73 pkt.
Chłopcy:
1. Bannikow Vladislav 1GA - 79 pkt.
2. Wieczorek Michał 2D - 79 pkt.
3. Bartoszek Daniel 1E - 73 pkt.
12 uczniów otrzymało dyplomy oraz piłki siatkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Zajęcia na strzelnicy oraz zawody przeprowadził mgr Krystian Tomiczek - opiekun Koła Strzeleckiego.
Od października rozpoczęła się kolejna edycja zajęć Koła Strzeleckiego.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 15 na strzelnicy mieszczącej się na terenie naszej szkoły (za boiskiem
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szkolnym).
Informacje na temat zajęć można znaleźć na drzwiach magazynu broni na II piętrze.
Zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności!
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