
UCHWAŁA NR XXIV/384/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w V 
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu 

Na podstawie art. 28a ust 5 i 7 pkt 2 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 
poz. 1148 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje 

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie 
oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. 

§ 2. Miasto Kalisz zobowiązuje się do ponoszenia z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach szkoły. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                                                         Rady Miasta Kalisza 
                                                                                                                                                       /.../ 
                                                                                                                                           Tadeusz Skarżyński  
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Uzasadnienie

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm. ) w szkole ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej może być tworzony oddział
przygotowania wojskowego (OPW) prowadzony za zgodą MON – program określony przez MON. Zgodnie
z art. 28a ust 4 ustawy Prawo oświatowe z wnioskiem o utworzenie takiego oddziału w szkole
ponadpodstawowej występuje organ prowadzący szkołę. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Kaliszu od początku tj. od 2018 r. realizuje program (CWKM) Certyfikowanych Wojskowych Klas
Mundurowych (uczestnictwo w I, II, III i IV edycjach).

W związku z powyższym, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Kaliszu zapewnia warunki, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, posiada doświadczenie w prowadzeniu
CWKM oraz pozytywną ocenę dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi: m. in. z CSWL
w Poznaniu. Szkoła zapewnia organizację zajęć zgodnie z wytycznymi programu dla Oddziałów
Przygotowania Wojskowego we współpracy z partnerami szkoły oraz przede wszystkim Jednostką Patronacką.
Uczniowie liceum przez 4 dni w tygodniu uczęszczają do szkoły w pełnym umundurowaniu, dla każdego
oddziału przewidziana jest 1 godzina w tygodniu zajęć z musztry wojskowej. W V Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu utworzono kompanię honorową (dla najlepszych uczniów z zakresu
musztry) oraz zespół musztry paradnej. Ponadto, rozszerzono zakres wyszkolenia kadetów o szkolenie
strzeleckie w zakresie strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej oraz centralnego i bocznego zapłonu.

Uczniowie liceum kończący program CWKM mają możliwość odbycia skróconej służby
wojskowej w jednostce, z którą szkoła podpisuje wcześniej stosowną umowę: w roku 2019 była to 2. Brygada
Zmechanizowana w Złocieńcu, w roku 2020 to 7. Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku.

Wielu absolwentów szkoły wiąże się zawodowo z armią i zasiliło dotychczas między innymi: 17.
Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną, Wojskową Akademię Techniczną, Jarociński Batalion Remontu
Lotnisk, 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia.

Dokumenty określone w art. 28a ust 6 ustawy Prawo oświatowe zostały przesłane miesiącu marcu
2020 roku do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest niezbędne

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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