
Profil wojskowy 

Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. 

Zakres programowy obejmuje przedmioty rozszerzone:  j. angielski  oraz przedmioty uzupełniające:  
historia i społeczeństwo,  podstawowe zagadnienia z zakresu wojskowości.          

(Przedmiot rozszerzony jest propozycją ze strony szkoły. Faktyczne ustalenie pozostałych 
przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym nastąpi po konsultacji z uczniami , którzy 
podejmą naukę w tej klasie.) 

Specyfiką tego oddziału jest głównie przygotowywanie uczniów do pracy w wojskowych służbach 

mundurowych.  

1.  „Klasa wojskowa” formowana jest we współpracy ze Związkiem Żołnierzy Wojska 

Polskiego koło nr 5 w Ostródzie i Wojskową Komendę Uzupełnień. Organizacje te objęły 

patronatem tą klasę. 

2. Wstępną deklaracje  objęcia patronatem „klasy wojskowej” przedstawiła 20. Bartoszycka 

Brygada Zmechanizowana  i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 

3. Kadra do specjalistycznych przedmiotów – zasób stanowią kadry zawodowe ostródzkiego 

Ośrodka Szkolenia Kierowców z byłej jednostki wojskowej 1954, 

4. Młodzież będzie bezpłatnie wyposażona w umundurowanie i sprzęt wojskowy, 

5. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON przygotowuje w trybie pilnym 

rozwiązanie prawne dające absolwentom klas wojskowych preferencje w naborze do 

Narodowych Sił Rezerwy. 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w formie przedmiotu dodatkowego. 

 Klasa pierwsza – 2 godziny 
 Klasa druga– 2 godzina. 

W ramach przygotowania specjalistycznego w trakcie nauki przewiduje się: 

1. Wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą prawa w zakresie organizacji Narodowych Sił 
Rezerwowych; 

2. Rozwój umiejętności praktycznych charakterystycznych dla służby wojskowej m. in. 
Poprzez: 
a. udział w specjalistycznym 10 – dniowym obozie sprawnościowo – obronnym  
b. zajęcia strzeleckie na strzelnicy wojskowej 
c. udział w zajęciach i pokazach technik wojskowych na terenie jednostki wojskowej 
d. wspólne zajęcia wojskowe z żołnierzami wojska polskiego 
e. ćwiczenia specjalistyczne na terenie szkoły prowadzone przez żołnierza zawodowego;   

3. Kształtowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych; 



4. Poszerzenie współpracy z organami, których zadaniem jest obrona kraju; 
5. Nawiązanie współpracy z wojskowymi uczelniami wyższymi oraz innymi szkołami 

ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie uczniów w zakresie proponowanej klasy 
wojskowej. 

6. Przewiduje się w ramach dodatkowych zajęć przygotowanie  uczniów do egzaminu 
resortowego MON wg STANAG 6001 w języku angielskim. 

 

 



 

 

 


