Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
/
/ 2021
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia................................ 2021

Kielce,...... marca 2021 r.
(miejscowość, data)

Powiat Kielecki
REGON 291009372
(nazwa organu prowadzącego szkołę)

ul. Wrzosowa 44.
25-211 Kielce
(adres organu prowadzącego szkołę)

tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
fax. 41 200 12 10
e-mail: sekretariat@powiat.kielce.pl
(dane kontaktowe)

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

WNIOSEK
O ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE
ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Na podstawie art. 28a ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),

wnioskuję o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie
(nazwa placówki)

1.

Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego

01 września 2021 r.
2.

Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie od 2012r. prowadzi klasy mundurowe
w innowacji policyjno-prawnej. Chcąc rozszerzyć ofertę kształcenia,
korzystając z systemowych rozwiązań, Rada Pedagogiczna w dniu 3 marca
2021 r. podjęła uchwałę o utworzeniu, od roku szkolnego 2021/2022
w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, oddziału przygotowania
wojskowego.
Uczniowie tego oddziału będą realizowali podstawę programową szkolnictwa
ogólnego. Szkolny plan nauczania zawierać będzie ponadto treści kształcenia
programu szkolenia przygotowania wojskowego, które realizowane będą w
ramach przedmiotu uzupełniającego. Szkolny plan nauczania dla oddziału
przygotowania wojskowego będzie zawierał obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą:
- zajęcia w zakresie podstawowym,
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- zajęcia w zakresie rozszerzonym - proponowane przedmioty rozszerzone to
język polski, język angielski, matematyka,
- zajęcia w ramach przedmiotu uzupełniającego i godzin do dyspozycji
dyrektora - w ramach tych zajęć realizowane będzie szkolenie z przygotowania
wojskowego.
Prowadzone w oddziale przygotowania wojskowego z zakresu podstawowego
i rozszerzonego przygotują ucznia do egzaminu maturalnego, natomiast
szkolenie z przygotowania wojskowego, w systemowym rozwiązaniu,
przygotuje ucznia do podjęcia służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej,
kandydackiej). Program szkolenia, realizowany w formie zajęć teoretycznych i
praktycznych, służyć będzie rozwijaniu umiejętności przydatnych w służbie
wojskowej oraz kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych wśród
uczniów. Program obejmować będzie 230 godzin zajęć, w tym 53 godziny
teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych:
- W klasie I- 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin
zajęć praktycznych
- W klasie II - 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42
godziny zajęć praktycznych,
- W klasie III - 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin
zajęć praktycznych,
- W klasie IV - 50 godzin zajęć praktycznych w formie obozu szkoleniowego.
Zajęcia praktyczne uwzględniać będą bezpieczeństwo uczniów, potrzebę
zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych oraz
możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów organizacji
proobronnych ewentualnie emerytowanych wojskowych posiadających
przygotowanie pedagogiczne, w celu nabycia przez uczniów praktycznych
umiejętności wojskowych.
Przebieg realizacji programu szkolenia dla oddziału przygotowania
wojskowego w żaden sposób nie naruszy uprawnień ucznia do uzyskania
wiadomości
i
umiejętności,
niezbędnych
do
ukończenia
liceum
ogólnokształcącego oraz warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu
maturalnego. Nie naruszy również uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki,
wychowania i opieki, w zakresie ustalonym w prawie oświatowym.
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół
w Bodzentynie przez kadrę pedagogiczną, mającą przygotowanie do realizacji
treści programu. Podczas zajęć praktycznych realizowanych w jednostce
wojskowej, opiekę nad uczniami sprawować będzie wyznaczony przez
dyrektora szkoły nauczyciel.
Szkoła posiada dwóch wykwalifikowanych nauczycieli z zakresu prowadzenia
części szkolenia wojskowego. Jeden z nich uczestniczył w trzecim szkoleniu
instruktorsko-metodycznym dla nauczycieli klas mundurowych w Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu w dniach
03-07.04.2017r., ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
i uzyskał tytuł ratownika w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
w dniach 25.03-05.04.2019r. oraz brał udział w seminarium dotyczącym
współpracy resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi innymi
partnerami społecznymi w Toruniu w dniach 18-20.10.2019r. Drugi nauczyciel
uczestniczył w dniach 27-29.11.2017r. w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół
„Edukacja obronna młodzieży”, które odbyło się w 7 dywizjonie lotniczym
w Nowym Glinniku we współpracy z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej
z Tomaszowa Mazowieckiego. Wszystkie przedsięwzięcia były organizowane
przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Dotychczas
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w placówce Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie z powodzeniem
funkcjonują klasy mundurowe (innowacja pedagogiczna) o profilu policyjnoprawnym. Młodzież ćwiczy elementy wyszkolenia wojskowego i uczestniczy
w targach obronnych. W szkole od 1962 roku działa Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „JODŁA” Bodzentyn, specjalizujący się w sportach obronnych i
strzeleckich. Klub wychował Mistrzów Polski w biathlonie. Zawodnicy „Jodły”
byli również członkami kadry olimpijskiej. W 2016 r. podczas Otwartych
Ogólnopolskich Zawodów w Dwuboju Obronnym w Bydgoszczy drużyna ULKS
„Jodła” Bodzentyn zajęła II miejsce w kraju.
Szkoła regularnie organizuje zawody o charakterze strzeleckim takie jak m.in.
Świętokrzyski Piknik Strzelecki”, który w bieżącym roku będzie miał już czwartą
odsłonę. Współpracuje z organizacjami o charakterze wojskowym takimi jak
np. Liga Obrony Kraju w Kielcach. Szkoła zawarła porozumienie o współpracy
ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
We współpracy z Oddziałem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ Kraków Nr 33 z dnia 1 lutego 2018r.
Ponadto Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie posiada strzelnicę
pneumatyczną 6-stanowiskową. Wspomnianych wyżej dwóch nauczycieli
posiada uprawnienia strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznopraktycznego.
Ponadto jeden
nauczyciel
posiada
pozwolenie
na
dysponowanie bronią i amunicją, a drugi jest trenerem II klasy narciarstwa
biegowego oraz instruktorem narciarstwa zjazdowego. Szkoła posiada
w swoich zasobach 9 sztuk broni długiej oraz 9 sztuk broni krótkiej
pneumatycznej kal. 4,5 mm., lunety, granaty treningowe, maski przeciwgazowe
(typ F13). Szkoła jest również wyposażona w sprzęt do udzielania pierwszej
pomocy (manekiny, trenażery). Na terenie szkoły znajduje się plac defiladowy
do szkolenia młodzieży z musztry. Teren przyległy sprzyja szkoleniu z
terenoznawstwa- bliska odległość do terenów leśnych Gór Świętokrzyskich.
Szkoła współpracuje również z policją i strażą pożarną.
Młodzież bierze aktywny udział jako asysta w uroczystościach rocznicowych,
historycznych, środowiskowych i szkolnych.

Załączniki:
1. Opinia rady pedagogicznej placówki, w której prowadzony będzie oddział
przygotowania wojskowego.
2. Zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w
oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
3. Uchwała odpowiednio rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa1 w sprawie
złożenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
organu prowadzącego szkołę2)

1 Na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz.910 z póżn. zm.).
2 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego
szkołę
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