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11 stycznia 2019r. odbyła się konferencja koordynacyjna „Certyfikowane wojskowe klasy
mundurowe
” zorganizowana została
przez Biuro do Spraw Proobronnych we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej. W ASzWoj
poza przedstawicielami organizatorów spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół realizujących
program, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych zabezpieczających proces szkolenia
klas mundurowych, a także specjaliści ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Dowództwa Generalnego RSZ,
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i terenowych organów administracji wojskowej.

Gości powitał dyrektor BdSP Waldemar Zubek. Rektora-komendanta ASzWoj reprezentował w
konferencji dziekan Wydziału Wojskowego płk prof. dr hab. Krzysztof Krakowski. Uczestnikom
spotkania odczytano list intencyjny sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza. Zdając
sobie sprawę z faktu, że uczniowie klas wojskowych to jedno z największych i najlepiej
przygotowanych pod względem szkoleniowym źródeł osobowych kandydatów na żołnierzy,
resort obrony narodowej planuje nadal ich wspierać poprzez kontynuację Programu
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Armia potrzebuje ludzi świadomych
słuszności drogi którą obrali, wykształconych i ambitnych, a wszystkie te wymogi spełnia
absolwent klasy o profilu mundurowym– napisał wiceminister MON.

Celem konferencji było przedstawienie wniosków z zakończenia I etapu pierwszej edycji
programu i poddanie ewaluacji tej części pilotażu oraz omówienie wstępnej koncepcji składu
szkół uczestniczących w programie w kolejnych latach. Dodatkowo zaprezentowano założenia
skróconej służby przygotowawczej zaplanowanej dla absolwentów szkół objętych programem,
przekazano informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej dla uczniów, którzy są zainteresowani
różnymi rodzajami służby wojskowej, a także przedstawiono inne możliwe rozwiązania,
stanowiące ułatwienia wyboru przez absolwentów ścieżki zawodowej związanej ze służbą
wojskową. Uzupełnieniem programu konferencji było omówienie zagadnień związanych z
podpisanymi umowami dotacyjnymi na zakup wyposażenia dla klas mundurowych oraz
indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2018 roku, a także procesu
sprawozdawczego i kontroli realizacji umów dotacyjnych w 2019 roku. W programie poruszono
także tematykę związaną z wizerunkiem kadeta, w tym przestrzeganie przez uczniów
regulaminu mundurowego.

I edycja programu pilotażowego wystartowała 1 września 2017 roku. Po trzech semestrach
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nauki przedmiotu „Edukacja wojskowa” obecnie uczniowie przystępują do egzaminów
teoretycznych i praktycznych oceniających ich wiedzę i umiejętności wymagane programem
nauczania. Realizacja programu w szkole to jednak tylko jeden z trzech etapów programu.
Kolejne dwa obejmują kwalifikację wojskową dla pełnoletnich uczniów - ochotników oraz
krótkotrwałe szkolenie wojskowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej (planowane w
czasie wakacji). Oprócz tego od roku szkolnego 2018/2019 resort obrony realizuje II edycję
programu, adresowaną do kolejnego rocznika uczniów ze szkół zakwalifikowanych do pilotażu.

Artykuł pochodzi ze strony Biura do Sprawa Proobronnych
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