Klasa mundurowa w Polaku -nowość w regionie!
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają
się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu
wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program
nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają
możliwość zostania żołnierzami.
I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie rekrutuje szkoły wojskowej!
Czego się nauczysz?
Kształcenie w OPW (oddziale przygotowania wojskowego) obejmuje 230 dodatkowych godzin szkolenia, w
tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych;
zajęcia praktyczne prowadzone przez patronacką jednostkę wojskową, zakończone obozem szkoleniowym w
ostatniej klasie;
szkolenie składa się z 4 bloków tematycznych: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe,
szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów.
Co zyskasz?
możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (tylko 12 dni szkolenia), która stanowi bezpośrednią
przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
gwarancję dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do uczelni wojskowych (maksymalna
liczba punktów - 9 pkt, przy ocenie motywacji do służby wojskowej podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu
Legia Akademicka skierowanego do studentów kierunków cywilnych;
uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w
tym możliwość korzy stania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami wojskowymi z
całego kraju).
A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku,
za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które
otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość
absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w
samych superlatywach. Niezależnie
od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich okazja do nabycia pewności siebie, przełamania
wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi.
Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach, zajrzyj na stronę Biuro do spraw Programu „Zostań
Żołnierzem Rzeczypospolitej” (nowe okno)
grafika poglądowa: plakat promujący I LO
w tekście wykorzystano materiały prasowe WKU w Bielsku Podlaskim i I LO

