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Załącznik nr 1 
do uchwały nr  

Rady Miasta Krakowa 
z dnia  

 

Kraków, ……………… 

Gmina Miejska Kraków 
(nazwa organu prowadzącego szkołę) 
plac Wszystkich Świętych 3-4, 
31- 004 Kraków. 
(adres organu prowadzącego szkołę) 
 

Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18 
30-103 Kraków, tel. 12 616 52 00 
(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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),  
  
wnioskuję o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego  
w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie 

 
 

1. Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego 
1 września 2021 r. 

 
2. Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 

XVI Liceum Ogólnokształcące od roku 2013 prowadzi klasy mundurowe 
(policyjno-wojskowe). Klasy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. 
Obecnie w 8 klasach mundurowych uczy się 199 uczniów, co stanowi 41% młodzieży 
szkoły. 
XVI LO współpracuje z: 

  6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie (stałe zajęcia z przygotowania 
do służby wojskowej prowadzone przez czynnego żołnierza),  

 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej na terenie Jednostki Wojskowej 
w Rząsce (udział w uroczystościach, wykonywanie przez uczniów pokazu 
musztry paradnej podczas przysięg wojskowych żołnierzy OT, stałe zajęcia  
z przygotowania do służby wojskowej prowadzone przez czynnego żołnierza 
OT), 

 Komendą Wojewódzką Policji (porozumienie od 2013 roku, stałe zajęcia  
z kształcenia ogólno policyjnego prowadzone przez pracowników policji). 

Uczniowie klas mundurowych XVI LO biorą czynny udział w wielu uroczystościach  
i konkursach o charakterze patriotycznym (m. in. laureaci konkursów organizowanych 
przez IPN: „Żołnierze w służbie historii”, „Policjanci w służbie historii”). 
W roku 2018 oraz 2019 uczniowie zdobyli II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 
Musztry Klas Mundurowych. 



Strona 2 z 3 
 

Od roku 2021 XVI Liceum Ogólnokształcące pragnie poszerzyć ofertę kształcenia  
o oddziały przygotowania wojskowego. 

W XVI LO zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje 
do prowadzenia części szkolenia wojskowego: 

 nauczyciel wychowania fizycznego posiadający ukończone studia 
podyplomowe z wychowania obronnego, instruktor sportów obronnych  
i strzelectwa sportowego, 

 nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, instruktor strzelectwa sportowego, odbył 
szkolenia instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych 
organizowane przez MON, szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy i uzyskał tytuł ratownika (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej), 
szkolenia nauczycieli klas mundurowych z zakresu przetrwania w warunkach 
środowiska naturalnego (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej). 

 
Zgodnie z art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe uczniowie 
tych oddziałów będą realizować podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Szkolny 
plan nauczania zawierać będzie również treści kształcenia programu szkolenia 
przygotowania wojskowego, które realizowane będą w ramach przedmiotu 
uzupełniającego, odrębnego i niezależnego od innych przedmiotów. Szkolny plan 
nauczania dla tych oddziałów zawierać będzie obowiązkowe zajęcia edukacyjne  
i zajęcia z wychowawcą: 

 zajęcia w zakresie podstawowym, 
 zajęcia w zakresie rozszerzonym – proponowane przedmioty rozszerzone: 

 I oddział: wiedza o społeczeństwie, język angielski, geografia; 
 II oddział: wiedza o społeczeństwie, język angielski, historia, 

 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 zajęcia z zakresu podstawowego 
i rozszerzonego przygotują ucznia do egzaminu maturalnego, natomiast szkolenia  
z przygotowania wojskowego, w systemowym rozwiązaniu, przygotują 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. 
Minimalna liczba godzin, w trakcie których realizowane byłoby kształcenie wojskowe, 
będzie wynosić nie mniej niż 230: 

 w klasie I – co najmniej 30 godzin zajęć, w tym co najmniej 10 godzin zajęć 
teoretycznych i co najmniej 20 godzin zajęć praktycznych; 

 w klasie II – co najmniej 60 godzin zajęć, w tym co najmniej 18 godzin zajęć 
teoretycznych i co najmniej 42 godzin zajęć praktycznych; 

 w klasie III – co najmniej 90 godzin zajęć, w tym co najmniej 25 godzin zajęć 
teoretycznych i co najmniej 65 godzin zajęć praktycznych; 

 w klasie IV – co najmniej 50 godzin zajęć praktycznych w formie obozu 
szkoleniowego. 

Za realizację zajęć teoretycznych odpowiadał będzie dyrektor szkoły, a za zajęcia 
praktyczne w porozumieniu ze szkołą – patronacka jednostka wojskowa. 
Zajęcia określone w programie szkolenia odbywać się będą w miejscu adekwatnym do 
formy i tematyki zajęć, umożliwiającym najefektywniejszą ich realizację.  
Zajęcia praktyczne realizowane będą przez jednostkę patronacką i mogą być 
prowadzone zarówno przez instruktorów jednostek wojskowych, jak i instruktorów 
organizacji proobronnych współpracujących z jednostką patronacką.  
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Podczas zajęć praktycznych organizowanych przez jednostkę patronacką nad uczniami 
opiekę sprawować będą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 
Nauczyciele będą współdziałać z instruktorami jednostki wojskowej w zakresie 
realizacji szkolenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Zajęcia praktyczne uwzględniać będą bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia 
niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji 
części zajęć praktycznych przez instruktorów organizacji proobronnych w celu nabycia 
przez uczniów praktycznych umiejętności wojskowych (zgodnie z wytycznymi 
rozporządzenia). 
Przebieg realizacji programu szkolenia dla oddziału przygotowania wojskowego  
w żaden sposób nie naruszy uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności 
niezbędnych do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz warunków i sposobu 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 
Nie naruszy również uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki  
w zakresie ustalonym w ustawie prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz 
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 
Nauka w XVI LO odbywa się na jedną zmianę w godzinach 8:00 – 15:05. Uczestnictwo 
w zajęciach wojskowych nie wpłynie na realizację podstawy programowej przez 
uczniów. 
 
Szkoła posiada odpowiednie warunki do zorganizowania kształcenie w oddziale 
przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji 
obowiązkowych zajęć dydaktycznych z realizacją szkolenia wojskowego 
(odpowiednia liczba sal lekcyjnych oraz zaplecze sportowe – 5 boisk, 2 sale 
gimnastyczne, siłownia, sala fitness, pomieszczenia przeznaczone na utworzenie sali 
do nauki strzelania (strzelanie ze śrutu).  
Według powyższych informacji XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie spełnia 
wymagania, co do możliwości utworzenia od 1 września 2021 r. oddziału 
przygotowania wojskowego. 
  

 
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 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4). 
2 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego szkołę. 


