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Załącznik nr 1 do uchwały  nr ……….. 
Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia ……………. 2020 r. 

 
Drawsko Pomorskie, 27 stycznia 2020 r. 

 
 
 
 
 

 

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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 
2001r. w Kaliszu Pomorskim 

(nazwa placówki) 

 
 

1. Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego 
 
1 wrzesień 2020 r. 

2. Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 
 
Klasy o profilu wojskowym działają w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 r. w Kaliszu 
Pomorskim nieprzerwanie od roku szkolnego 2000/2001. Nabór do wymienionych 
klas przebiega bez zakłóceń, co roku w klasie pierwszej o profilu wojskowym 
rozpoczyna naukę 30 uczniów.  
 
Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła uczestniczy w III edycji program Ministerstwa 
Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", w ramach 
którego we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko kadeci                      
z klasy 2c o profilu wojskowym z powodzeniem realizują program nauczania 
przedmiotu edukacja wojskowa w części teoretycznej i praktycznej, opracowanego 
przez zespół oficerów Biura do Spraw Proobronnych dla szkół realizujących program 
pilotażowy MON. Program szkolenia realizowany jest w części teoretycznej na 
zajęciach ujętych w ramowym planie nauczania w wymienionej klasie. Natomiast 
część praktyczna realizowana jest podczas odbywających się raz w miesiącu 
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całodniowych zajęć na poligonie drawskim, prowadzonych przez 
instruktorów/żołnierzy CSWL Drawsko, zgodnie z ustalonym harmonogramem                              
i planem zajęć. Pozostałe godziny przewidziane są do realizacji podczas obozu 
szkoleniowego, który odbędzie się w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 
również na terenie poligonu drawskiego.  
 
Planowana jest analogiczna organizacja zajęć z programu szkolenia w części 
teoretycznej i praktycznej w oddziale przysposobienia wojskowego według 
przedstawionych i sprawdzonych w praktyce zasad, co umożliwi uczniom godzenie 
zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ust. 6  ustawy Prawo oświatowe z 19 lipca 2019r. z realizacją 
obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 
 
Szkoła dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną w realizacji programu szkolenia 
kadrą. Zajęcia teoretyczne z uczniami realizuje Andrzej Kowalewski, mjr rez., inżynier 
- dowódca w specjalności wojska pancerne, magister historii w zakresie 
bezpieczeństwa narodowego. Ukończył studia podyplomowe z przysposobienia 
obronnego, kurs przygotowania pedagogicznego, kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz kurs prowadzącego strzelanie. Emerytowany oficer Wojska 
Polskiego, dowódca plutonu, a następnie kompanii. Uczestnik misji w Afganistanie. W 
szkole pracuje od 6 lat. Uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego. W roku szkolnym 2019/2020 kończy staż na nauczyciela 
mianowanego. W szkoleniu wojskowym majora Kowalewskiego wspomagają 
nauczyciele wychowania fizycznego, realizujący elementy związane ze sprawnością, 
kondycją fizyczną    i przygotowaniem do zawodów sportowo – obronnych uczniów na 
lekcjach wychowania fizycznego. W tym celu wspólnie opracowali i z powodzeniem 
wdrożyli w roku szkolnym 2016/2017 autorski program wychowania fizycznego w 
klasach o profilu wojskowym, w którym szczególną uwagę zwrócili na elementy 
związane z przygotowaniem uczniów do zawodów sportowo – obronnych i szkolenia 
wojskowego. Kolejnym nauczycielem planowanym do realizacji zajęć w oddziale 
przysposobienia wojskowego i współpracy z jednostkami wojskowymi w tym zakresie 
jest nauczyciel historii i wos Konrad Chwastek, który jest żołnierzem                                                 
14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT. Poza tym w szkoleniu uczniów uczestniczą 
instruktorzy/żołnierze oddelegowani przez komendanta CSWL Drawsko do 
współpracy ze szkołą.  
 
Zajęcia z przysposobienia wojskowego odbywają się w specjalnej przeznaczonej do 
tego celu klasopracowni stworzonej na potrzeby klas wojskowych. Pracownia 
dysponuje dostępem do szerokopasmowego internetu oraz zestawem 
multimedialnym składającym się z laptopa, rzutnika i ekranu. Znajdują się tak także 
szafki z wyposażeniem i literaturą niezbędną do prowadzenia zajęć. Przy 
klasopracowni znajduje się zamykane pomieszczenie z zamykanymi szafami na broń i 
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wyposażenie wojskowe. Szkoła posiada na wyposażeniu karabiny i pistolety 
pneumatyczne przeznaczone do strzelania śrutem, pistolety ASG, tarcze i kulochwyty 
oraz pistolety do paintballa z niezbędnym wyposażeniem strzelców (tzn. maski, 
ochraniacze). Uczniowie korzystają również z Ośrodka Przygotowań Klas 
Mundurowych (była strzelnica), znajdującego się około kilometra od szkoły, gdzie 
ćwiczone są zagadnienia z teorii i praktyki strzelania z użyciem broni pneumatycznej. 
Nasypy ośrodka umożliwiają ćwiczenie postaw strzeleckich i całokształtu czynności do 
strzelania na dwóch stanowiskach strzeleckich. Szkoła dysponuje sprzętem i 
wyposażeniem niezbędnym do szkolenia z przedmiotu edukacja wojskowa, m.in. 
zakupionym z dotacji MON w roku szkolnym 2019/2020 dla szkół uczestniczących w 
III edycji program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy 
Mundurowe".  
 
Szkoła z powodzeniem i efektywnie realizuje zajęcia w klasach wojskowych w oparciu 
o porozumienia  o współpracy:  
- z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, z dnia 7.03.2016r.; 
- z 12. Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu z dnia 31.10.2012r., 
aneksowane w związku ze zmianami w jednostce wojskowej w dniu 12.05.2016r.; 
- z 16. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym Drawsko Pomorskie z dnia 
27.04.2018r.; 
- z Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinku z dnia 2.09.2019r. 
w ramach planów współpracy zatwierdzanych rokrocznie przez Ministra Obrony 
Narodowej z: CSWL Drawsko (jednostka, we współpracy z którą szkoła realizuje 
również zajęcia w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe"), 12. BBSP Mirosławiec,                                      
16. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym Drawsko Pomorskie,  1. Regionalną Bazą 
Logistyczną w Wałczu, 2. Brygadą Zmechanizowaną w Złocieńcu, Wydziałem 
Żandarmerii Wojskowej Oleszno oraz WKU Szczecinek. 
 

 
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.  

 
 
 

………….……………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  

organu prowadzącego szkołę1) 

 
1 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego 
szkołę. 


