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47 KOLEJNYCH SZKÓŁ DOŁĄCZA DO PROGRAMU
CERTYFIKOWANYCH KLAS WOJSKOWYCH. "WOJSKO
NA WAS CZEKA"
47 szkół weźmie udział w drugiej edycji programu certyﬁkowanych wojskowych klas mundurowych.
Dołączą one do 58 placówek, które uczestniczą w tym przedsięwzięciu od pierwszej, rozpoczętej we
wrześniu 2017 r. edycji. – Pamiętajcie, wojsko na was czeka – apelował do uczniów szef MON Mariusz
Błaszczak.
Minister w garnizonie w Warszawie-Wesołej zainaugurował we wtorek drugą edycję pilotażowego
programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyﬁkowanych wojskowych
klas mundurowych. Spotkał się także z uczniami z placówek, które zakwaliﬁkowały się do tego
przedsięwzięcia. Celem programu – jak informuje resort – jest zachęcenie młodzieży do służby
wojskowej.
Do projektu dołącza 47 szkół, a w pierwszej, wciąż jeszcze trwającej edycji bierze udział 58 placówek
ze wszystkich województw.
Podczas apelu, który odbył się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w stołecznej dzielnicy Wesoła,
Błaszczak podkreślił, że wzrost liczby klas mundurowych to dobra tendencja. Gratulował też uczniom
dojrzałości.

Miarą waszej dojrzałości jest również to, że swoją przyszłość wiążecie
z Wojskiem Polskim. Mam nadzieję, że jak najwięcej z was zdecyduje się
na przystąpienie do Wojska Polskiego.
szef MON Mariusz Błaszczak

Szkoły uczestniczące w programie prowadzą zajęcia o tematyce wojskowej według jednolitego
programu nauczania opracowanego przez MON. Dodatkowo placówki otrzymują z resortu instruktorów
wojskowych prowadzących zajęcia oraz dostęp do wojskowych obiektów i sprzętu (tzw. wojskowe dni
szkoleniowe raz w miesiącu), a także pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia.
Czytaj też: Ławki zamiast kolumn, czyli pomysł MON na stulecie niepodległości

Ochotnicy z obu edycji programu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowych w
ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe
zakończone przysięgą, po czym zasilą rezerwy sił zbrojnych. Program nauczania w certyﬁkowanych
klasach wojskowych ma zwiększać szanse uczniów na wstąpienie w szeregi wojska. Za poprzedniego
kierownictwa MON była mowa o pierwszeństwie w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby
wojskowej lub do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz o dodatkowych punktach przy ubieganiu się do
miejsce na studiach na uczelniach wojskowych.
Czytaj też: Stary sprzęt, faworyzowanie WOT, jakość mundurów - Rzecznik Praw Obywatelskich pisze
do MON po kontroli w Białymstoku
Jednym z celów programu jest wprowadzenie spójnego programu szkolenia wojskowego, zgodnego z
obowiązującymi w wojsku standardami. Do tej pory bowiem zajęcia w klasach mundurowych odbywały
się w oparciu o autorskie programy nauczania. Skutkiem tego jest zróżnicowany poziom absolwentów,
jeśli chodzi o wiedzę wojskową i przygotowanie do potencjalnej służby w wojsku.
Pilotaż jest rozpisany na dwa lata – dwa semestry w klasie drugiej szkoły ponadgimnazjalnej, semestr
w klasie trzeciej (w technikach odpowiednio rok później). MON chciałoby, aby docelowo w całej Polsce
była sieć szkół, które prowadzą jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych.
Czytaj też: MON: od 2019 roku klasy mundurowe w każdym powiecie
Poprzednie kierownictwo MON mówiło, że docelowo w każdym z ponad 300 powiatów powinna
powstać szkoła średnia, która prowadzi certyﬁkowane klasy mundurowe. Jesienią 2017 r. ówczesny
wiceminister Michał Dworczyk powiedział w programie SKANER Defence24, że MON chciałoby, by
rocznie ok. 5 tys. uczniów klas mundurowych kończyło ochotnicze szkolenie poligonowe i stawałoby
się żołnierzami rezerwy.
Czytaj też: Dworczyk o docelowym szkoleniu rezerwistów: rocznie 20-25 tys. w ramach Legii
Akademickiej i 5 tys. w klasach mundurowych [SKANER Defence24]

