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Program nauczania 

  

 

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu 

przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale 

przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, 

w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową (Pułk 

Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej  Dywizji Północny-

Wschód), w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50 -

godzinnym obozem szkoleniowym. 
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§ 1 

REKRUTACJA  UCZNIÓW  DO  Oddziału Przygotowania Wojskowego 

1. Rekrutacja do OPW odbywa się na zasadach określonych w Statucie Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu oraz 

ogólnych zasadach przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

w powiecie starogardzkim i Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 

dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania 

wojskowego. 

2. Do OPW mogą być przyjęci uczniowie bez przeciwskazań zdrowotnych oraz 

nie posiadający stałego zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania 

fizycznego. 

3. Kryteria zakwalifikowania się do programu OPW 

 

1. Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, na podstawie 

zasad punktacji ustala skład klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego. 

 

2. Do Oddziału dostaje się 15 uczniów z każdej pierwszej klasy, którzy 

uzyskali najwyższą punktację. 

 

Suma=S1+S2+S3 

 

S1 – liczbą punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji do szkoły 

S2 – ocena z zachowania  

Wzorowe  – 20 

Bardzo dobre  – 15 

Dobre  – 10 

Poprawne – 5 

Nieodpowiednie/naganne  – 0 

S3 – wynik testu sprawnościowego x 3 

 

3. W przypadku rezygnacji lub usunięcia ucznia z OPW jego miejsce 

zajmuje uczennica/uczeń z najwyższą punktacją w danej klasie. 

Uczennica/uczeń zakwalifikowany w rekrutacji uzupełniającej jest 

zobowiązany do zakupu ubioru ucznia OPW.  
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4. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na początku każdego semestru. 

5. Zasady punktacji uzupełniającej dla uczniów klas 2-5: 

 

Suma=S1+S2+S3+S4+S5 

 

S1 – średnia ocen za semestr poprzedzający rekrutację x 10 

S2 – liczba punktów z zachowania za poprzedni semestr / 10 

S3 – ocena z wychowania fizycznego za poprzedni semestr x 10 

S4 – ocena z edukacji wojskowej za poprzedni semestr x 10 

S5 – wynik testu sprawnościowego (test po ukończeniu każdej klasy) x5 

6. W przypadku wyniku ex-aequo decyduje wynik S1 

 

§ 2 

UMUNDUROWANIE  KADETÓW OPW. 

1. Kadetów OPW obowiązuje umundurowanie zgodne z  § 2 ust. 1 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 roku,  

które jest własnością szkoły i na czas nauki jest wypożyczane zgodnie z 

umową użyczenia (zał.). 

2. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie 

zapewniającym wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę 

świadomość, że swoim wyglądem, postawą  i postępowaniem 

reprezentuje tradycję szkoły oraz wizerunek Wojska Polskiego. 

3. Umundurowanie kadetów jest jednakowe dla dziewcząt i chłopców. 

4. Noszenie umundurowania obowiązkowe jest  

a. w „dni mundurowe” określone corocznie przez dyrektora szkoły w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

b. podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przedstawiciela szkoły, 

c.  z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych 

uroczystości szkolnych, 

d. w czasie zajęć szkoleniowych w szkole, w jednostce wojskowej, na 

obozach szkoleniowych, 
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e.  w czasie pełnienia służby dyżurnej w ośrodkach szkoleniowych, 

f. podczas oficjalnych wyjazdów do miejsc pamięci narodowej oraz 

wyjazdów związanych z realizacją programu „edukacji wojskowej”. 

5. Zabrania się użytkowania elementów umundurowania niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, noszenia poza terenem szkoły, trwałego lub 

tymczasowego deformowania części umundurowania. 

 

§ 3 

 

1. Ustala się wzór umundurowania polowego dla kadeta OPW - obowiązuje 

umundurowanie zgodne z  § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 roku 

 

 
 

2. Umundurowanie kadeta OPW składa się z: 

• bluzy w kolorze jednolitym dla szkoły;  

• spodni w kolorze jednolitym dla szkoły;  

• koszulki T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły;  

• beretu w kolorze granatowym typu midnight blue o barwie numer 

191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o 

barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB; 

• zestawu oznak regulaminowych do ubioru;  

• bluzy ocieplanej wykonanej z materiału typu polar w kolorze jednolitym 

dla szkoły; 7 
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• plecaka taktycznego o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze 

czarnym lub kamuflażu pantera;  

• rękawic zimowych w kolorze czarnym;  

• czapki zimowej w kolorze czarnym. 

 

3. Ustala się wzór logo oraz orła dla klasy OPW. 

• orzeł klasy OPW naszywany jest na beret 

 

 

•  logo OPW na lewym rękawie umundurowania. 
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• logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza 

Mykietyna na prawym rękawie umundurowania 

 

Na przedniej klapie kieszeni umundurowania po prawej stronie kadet nosi 

naszywkę z swoim nazwiskiem, po lewej stronie oznkę poziomu klasy: 

 

 
klasa I klasa II klasa III 

 

klasa IV klasa V 

4. Uczeń klasy OPW noszący mundur jest zobowiązany do przestrzegania 

następujących zasad dotyczących wyglądu:   

 

Włosy:  

Chłopcy - schludne i krótko ostrzyżone w naturalnym kolorze, bez 

wygolonych wzorów, 
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Dziewczęta - zadbane, gładko uczesane  w naturalnej kolorystyce, 

spięte gumką w kolorze ciemnym.  

Makijaż: 

Chłopcy  - niedozwolony, 

Dziewczęta - delikatny, stonowany, paznokcie krótkie i zadbane, bez 

kolorowego lakieru.    

Uwaga! Uczniom OPW występującym w mundurze zabrania się noszenia 

wszelkiego rodzaju biżuterii oraz ozdób. Zabrania się również łączenie munduru 

z ubiorem cywilnym.  

 

§ 4 

PRAWA  UCZNIÓW  KLAS OPW 

 

1. Prawa i obowiązki uczniów kadetów OPW określa Statut Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu. 

2. Ponadto uczeń klasy OPW ma prawo do: 

a. noszenia umundurowania od chwili przyjęcia do klasy OPW  

b. złożenia uroczystego ślubowania zgodnie z ceremoniałem szkoły 

c. rozwijania swoich zainteresowań kierunkowych 

d.  dodatkowej pomocy z zakresu zajęć dodatkowych realizowanych 

w OPW. 

 

§ 5 

 

OBOWIĄZKI  UCZNIA  KLASY  OPW 

 

1. Uczniowie klas OPW zobowiązani są do: 

• godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości państwowych, 

szkolnych i kościelnych 

• godnego noszenia munduru 
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• poszanowania munduru, godła i barw narodowych 

• pomocy i życzliwości wobec kolegów z klas młodszych jak 

i rówieśników 

• integrowania  się ze społecznością szkolną 

• dbania o wygląd 

2. Meldunek gotowości do zajęć 

 Każde zajęcia rozpoczyna meldunek gotowości klasy, który jest składany 

nauczycielowi lub instruktorowi przez ucznia dyżurnego. Uczeń melduje 

stan klasy według poniższego schematu:  

▪ Meldujący:  Powstań!  

Baczność!  

Dyżurny klasy I Technikum logistycznego 

(ekonomicznego) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu  

„Jan Kowalski”  

melduje klasę gotową do zajęć z (np. edukacji dla 

bezpieczeństwa).  

Stan klasy…,  

nieobecnych…, 

▪ Prowadzący:  Dziękuję.  

▪ Meldujący: Spocznij!  

 

§ 6 

PRZESTRZEGANIE  ZASAD  BHP. 

 

1. W czasie zajęć praktycznych na strzelnicy (basenie), uczniowie zobowiązani 

są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy (basenu) oraz do 

podporządkowania się poleceniom przełożonych.  

2. W razie naruszenia przez ucznia  regulaminu bądź zachowania stwarzającego 

zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.  
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§ 7 

KARY  ZA NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OPW 

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu OPW  uczniowi klasy  grożą kary 

przewidziane w Statucie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 

Włodzimierza Mykietyna w Skórczu oraz usunięcie z programu OPW 

2. Usunięcie z listy OPW następuje, gdy: 

 

• uczeń opuści ponad 30% zajęć z edukacji wojskowej 

(dotyczy oddzielnie wszystkich zajęć: basen, strzelnica, 

samoobrona, przygotowanie ogólnowojskowe) 

• uczeń uzyska ocenę nieodpowiednią lub naganną z 

zachowania na koniec semestru 

• uczeń otrzyma jednorazowo - 50 punktów z zachowania i 

uzyska negatywną opinię Rady Pedagogicznej 

• uczeń, który uzyska więcej niż jedną ocenę niedostateczną na 

koniec semestru 

• uczeń, który świadomie nie będzie realizował założeń 

zawartych w programie „Oddziału Przygotowania 

Wojskowego” 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2021 roku 


