Załącznik do uchwały Nr XXVI/190/2021
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 25 marca 2021 r.
POWIAT GRYFIŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
tel.: 91 404 50 00
e-mail: edukacja@gryfino.powiat.pl

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248),
wnioskuję o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie
1.

Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego

2.

Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego

1 września 2021 r.
W oddziale przygotowania wojskowego realizowane byłoby kształcenie ogólne, zgodnie z podstawą
programową oraz szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których program określa rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 21 maja
2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.
Uczestnikami zajęć byliby uczniowie klasy liceum ogólnokształcącego.
Minimalna ilość godzin, w trakcie których byłoby realizowane kształcenie wojskowe, będzie wynosić
nie mniej niż 230 godzin:
1) w klasie I - 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych
i 20 godzin zajęć praktycznych;
2) w klasie II - 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych
i 42 godziny zajęć praktycznych;
3) w klasie III - 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych
i 65 godzin zajęć praktycznych;
4) w klasie IV - 50 godzin zajęć praktycznych w trakcie obozu szkoleniowego.
W ramach tych godzin organizowane byłyby wyjazdy i wyjścia na szkolenia praktyczne, a także zajęcia
na terenie szkoły.
Zajęcia teoretyczne prowadzone byłyby w ZSP w Chojnie przez kadrę pedagogiczną mającą
kwalifikacje do realizacji treści programu. Nauczyciel ZSP w Chojnie, mający kwalifikacje do
nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć ze szkolenia
strzeleckiego i z udzielania pierwszej pomocy.
Szkoła posiada bardzo dobre warunki bazowe do realizacji programu OPW, w tym strzelnicę
pneumatyczną. Zajęcia praktyczne realizowane byłyby przez instruktorów patronackiej jednostki
wojskowej, głównie w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie, z którym ZSP w Chojnie współpracuje

w zakresie prowadzenia klas wojskowych od 2008 r., a od 13 grudnia 2014 r. na podstawie podpisanego
porozumienia o współpracy.
Podczas zajęć praktycznych organizowanych przez jednostkę patronacką w Szczecinie, opiekę nad
uczniami może sprawować dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Uczniowie
zostaną ubezpieczeni przez szkołę od NNW.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczył w pierwszej edycji Pilotażowego programu
wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas
mundurowych.
Od 1 września 2019 r. szkoła uczestniczy w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
Załączniki:
1. Opinia rady pedagogicznej placówki, w której prowadzony będzie oddział przygotowania wojskowego.
2. Potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego.
………….…………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
organu prowadzącego szkołę)

