
Uzasadnienie 

 

uchwały w sprawie: wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia 

na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema przy ul. Powstańców Warszawskich 24 w Ciechanowie. 

 

Zgodnie z art. 28a ust. 5 ustawy Prawo oświatowe utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Wniosek o zezwolenie 

na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której 

ma zostać utworzony oddział przygotowania wojskowego, a zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo oświatowe są to kompetencje rady powiatu.  

Powyższy wniosek powinien określać: 

− organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający 

uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia z realizacją obowiązków zajęć 

dydaktycznych, 

− datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału. 

Do wniosku należy dołączyć opinię rady pedagogicznej oraz zobowiązanie organu 

prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 

wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 

oddziałach tej szkoły. 

 Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący 

zakresu wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, 

uwzględniając program szkolenia, organizację i formy zajęć realizowanych w ramach tego 

szkolenia oraz warunki realizacji zajęć praktycznych. Projekt zakłada możliwość udzielenia 

dotacji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie zakupu wyposażenia specjalistycznego, 

zakupu ubioru dla ucznia, prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego oraz realizacji 

inwestycji służących procesowi szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.  

Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że na terenie działania Wojskowej Komendy 

Uzupełnień będzie przynajmniej jeden oddział przygotowania wojskowego. 

 W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.12.2019r. w sprawie  

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

w roku 2020 (Dz.U. z 2019r., poz. 2446) została wprowadzona dodatkowa waga na klasy 

mundurowe. 



Absolwenci szkół objętych nowymi rozwiązaniami będą mogli liczyć na ułatwienia 

w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu w uczelniach wojskowych, 

a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto taką służbę 

odbędzie i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy. 

Zespół Szkół nr 1 od dwóch lat prowadzi edukację wojskową na kierunku technik 

logistyk, na którym uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Z analizy tegorocznych 

ankiet skierowanych do ósmoklasistów wynika, że tym kierunkiem kształcenia 

zainteresowanych jest 30 uczniów. Szkoła od 2017 roku  współpracuje z  5 Mazowiecką 

Brygadą Obrony Terytorialnej i z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie, które 

popierają inicjatywę szkoły i deklarują wsparcie i kontynuację współpracy.  

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  
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