Uchwała Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów
przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w Zespole Szkół
Technicznych w Rzeszowie
Działając na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 28a ust 5 i 7
pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.),
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§1
Występuje się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie
z dniem 1 września 2020 r. oddziałów przygotowania wojskowego Liceum
Ogólnokształcącego Nr XIV w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7 w Rzeszowie.
§2
Organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się do ponoszenia z dochodów własnych kosztów
kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Liceum
Ogólnokształcącego Nr XIV w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Rzeszowie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Uzasadnienie
Możliwość tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego wprowadzona została
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe. W przypadku liceum
w Zespole Szkół Technicznych będą one stanowiły kontynuację realizowanej w tej
szkole od 2008 r. innowacji wojskowej.
Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony
Narodowej. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa
organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział przygotowania
wojskowego.

Załącznik do uchwały nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia
Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1681.) proces kształcenia
w Oddziałach Przygotowania Wojskowego będzie realizowany w cyklu czteroletnim
i obejmować będzie klasę pierwszą od roku szkolnego 2020/2021.
Zakłada się realizację 270 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne
i ćwiczenia praktyczne oraz 5-dniowy obóz szkoleniowy. Kształcenie realizowane będzie
na podstawie programu szkolenia wojskowego, opracowanego przy wsparciu MON,
w prowadzonym oddziale przygotowania wojskowego i obejmować będzie:
1) w klasie I co najmniej 90 godzin zajęć, w tym co najmniej 25 godzin zajęć
teoretycznych i co najmniej 65 godzin zajęć praktycznych;
2) w klasie II co najmniej 90 godzin zajęć, w tym co najmniej 25 godzin zajęć
teoretycznych i co najmniej 65 godzin zajęć praktycznych;
3) w klasie III co najmniej 60 godzin zajęć, w tym co najmniej 30 godzin zajęć
teoretycznych i co najmniej 30 godzin zajęć praktycznych oraz 50 godzin zajęć
praktycznych w formie obozu szkoleniowego;
4) w klasie IV co najmniej 30 godzin zajęć praktycznych.
Zajęcia z edukacji wojskowej będą prowadzone w klasie:
• pierwszej i drugiej – 3 godz/ tyg,
• trzeciej – 2 godz/ tyg
• czwartej – 1 godz/tyg.
W /w zajęcia realizowane będą w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Ponadto raz
w miesiącu (w wymiarze 8 godz. lekcyjnych w ramach wojskowych dni szkoleniowych,
zgodnie z zawartym porozumieniem) – na terenie 21 batalionu dowodzenia 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbędą się ćwiczenia ze sprzętem i wyposażeniem
specjalistycznym wojskowym. Przewidziano również 5-dniowy obóz szkoleniowy (50
godz.) na zakończenie nauki w klasie trzeciej, przy wsparciu 21 bdow w Rzeszowie na
terenie szkoleniowych obiektów wojskowych.
Powyższa organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (ilość godzin,
5-dniowy obóz szkoleniowy, zajęcia praktyczne i teoretyczne) wynika z wieloletniego
doświadczenia szkoły w prowadzeniu klas wojskowych (od 2007 r.), a także udziału
w Programie Pilotażowym Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON, które
gwarantują skuteczne przygotowanie młodzieży nie tylko do egzaminów maturalnych, ale
również do końcowego egzaminu ze szkolenia wojskowego oraz do egzaminów wstępnych
na wyższe uczelnie wojskowe.

