
 

 

  

 

 

 

 
  

   I.  Dane osobowe kandydata do szkoły:  

Imiona, nazwisko: ………………………………………………………………………………….…….....  
 
Data  urodzenia:……………………………………………………………...………………………………  
                                                              (dzień, miesiąc, rok)  
 

Miejsce urodzenia:………………………….………… województwo:…….…………...……….………...   

 

PESEL:  

  

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………..….………  

  

………………………………………………………………………...……………………………………...  
                                    ( kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu/mieszkania, województwo)  
   

Tel. Kontaktowy……………………..………adres e-mail: ……….……………….……………………….  

II. Dane rodziców / prawnych opiekunów:  

Imię i nazwisko matki /prawnego opiekuna:………………………………………………………………..    

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………….   

Telefon kontaktowy ………………………….……adres e-mail………………….……..…………………  

 Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna:…………………………………………………………………  

 Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………….…………     

Telefon kontaktowy ………………………………adres e-mail………………………………….…………  

 

Ukończyłam/- łem szkołę podstawową  w ………………………………………..….  

  

III. Wybrany kierunek/profil kształcenia na rok szkolny 2022/2023:  

(zaznacz cyfrą wg kolejności: 1-pierwszy kierunek, 2- drugi kierunek, 3-trzeci kierunek)  

    

□ Profil mundurowy (Wojsko- Oddział Przygotowania Wojskowego, Straż Graniczna, Policja)  

□ Profil sportowy   

□ Profil psychologiczno-pedagogiczny  

□ Profil ogólny 

□ Profil własny   (dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)         
   

wybieram języki obce:   1. ......................................................................     
                                                                           (kontynuacja : jęz. obcy obowiązkowy w szkole podstawowej)                                            
                

                                              2. ..................................................... poziom  podstawowy / rozszerzony  
                                                                                    (do wyboru: jęz. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)   
 

 

 

PODANIE 

O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. STANISŁAWA KOSTKI STAROWIEYSKIEGO W ŁASZCZOWIE 

Rok szkolny 2022 / 2023 
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. 

Wypełnić pismem drukowanym. 

                     

  

  

  



 

 

 

IV. Szkoła którego wyboru? (zaznacz „x”)  

□ Pierwszy wybór                  □ Drugi wybór                      □ Pozostałe   

  

V. Jeżeli wybrałeś/wybrałaś profil mundurowy lub sportowy podaj:  
 

Wzrost ( w cm)  Obwód pasa  

obwód głowy (w cm)  rozmiar obuwia  

obwód kl. Piersiowej (w cm)  Rozmiar koszulki T-shirt (XS,S,L,M,XL,XXL)  

 

VI. Osiągnięcia w czasie nauki w szkole podstawowej (dydaktyczne, artystyczne, sportowe i inne)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII.   Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni:    

Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się.  

  

……………………………………………………………………………………………………………..  
(miejsce na dodatkowe informacje)  

  

 .......................................................................                                .......................................................................  
                          (miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis rodziców / opiekunów prawnych)   

_________________________________________________________________________________________________________________  
  
Oświadczenia dotyczące treści wniosku :  
  

▪ Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.   
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

▪ Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1148 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).  

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu ucznia do Szkoły dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.  
  

 ...............................................        .............................................         .........................................................   
   (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis ucznia)                                      (czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)                                                                                                                                 

 

  VIII.  Załączniki:  

1. Kopia /oryginał świadectwa ukończenia szkoły   □  

2. Kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty  □  

3. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie)  □  

4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  (kandydaci 

z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)  □  

5. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  (laureaci, 

finaliści konkursów przedmiotowych)  □  
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     ...................................                                                             ............................ dn. ...................   
(pieczęć zakładu służby zdrowia)                                                                                      (miejscowość, data)  

   

 

ORZECZENIE LEKARSKIE 
 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki   
w Oddziale Przygotowania Wojskowego 

 
  

Zaświadcza się, że ...............................................................................................  
                                                                                                       (imię i nazwisko)  
 

PESEL ................................................................................................................... 
  
Urodzony/a................................................... w ..................................................   
                                                      (data urodzenia)                                                               (miejscowość)   

  
Zamieszkały/a:……................................................................................................                                                                                                            

(adres) 
  

Jest zdolny / zdolna do nauki w kasie – Oddział Przygotowania Wojskowego   
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie.  

   
Podstawa prawna: art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).                                                                           
  
 
  
                                                                                    ……………....................................   
                                                                                                              (pieczątka i podpis lekarza)   
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CO TO JEST OPW? 

OPW – Oddział Przygotowania Wojskowego - stanowi nową ofertę edukacji 

wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Szkoła w której 

jest OPW przyczyni się nie tylko do zdobywanej przez Ciebie wiedzy i 

niezbędnego wykształcenia, ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie 

swojej przyszłości z zawodem żołnierza. OPW to oferta dla Ciebie. 

 
W JAKICH SZKOŁACH OPW? 

Oddział Przygotowania Wojskowego -to klasy w Szkołach, które otrzymały 

zezwolenie od Ministra Obrony Narodowej na utworzenie takich oddziałów. 

Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie jest jedyną szkołą w Powiecie 

tomaszowskim, mającą takie zezwolenie. Szkoła prowadzącą już od 17 lat klasy 

mundurowe. Nasi absolwenci są zawodowymi żołnierzami, strażakami, 

funkcjonariuszami Policji i Straży Graniczne. Jesteśmy jedną ze 190 szkół 

prowadzących Oddział Przygotowania Wojskowego. 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w 

liceum wynosi 230 godzin nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 

godzin praktycznych, w tym obozy szkoleniowe. Jeden organizowany przez szkołę  

a drugi przez jednostkę patronacką. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia 

powinien posiąść między innymi wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Nauka 

teoretyczna będzie obejmowała podstawy wychowania wojskowego (musztra, 

regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych 

przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe, w tym podstawy 

szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno- 

saperskiego. Zajęcia praktyczne ze szkolenia taktycznego oraz obozy wojskowe 

realizowane będą na bazie obiektów szkoleniowych patronackiej jednostki 

wojskowej, tj. 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala”. Szczególnie interesująco zapowiadają się ćwiczenia z 

zakresu szkolenia bojowego, które będą obejmowały na przykład opanowanie 

taktyki bojowej (czyli przygotowanie żołnierza do działania na polu walki oraz 

opanowanie techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych), umiejętność 

odczytywania map wojskowych, szkolenie medyczne, jak również zajęcia 

praktyczne na strzelnicy. 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW 

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego 

programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją 

będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak: 
• uczestnictwo w obozach na terenie jednostek wojskowych; 

• zajęcia specjalistyczne (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz 
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rozszerzona oferta zajęć sportowych) na terenie obiektów wojskowych 

(udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. 

udział w ogólnopolskich mistrzostwach w musztrze paradnej, uczestnictwo w 

centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-

wojskowymi); 

• możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej 

• zapewnienie dodatkowych (9)  punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do 

najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju WAT, LAW, AWL, 

AMW . 

• stałe konsultacje) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie 

możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości 

podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, 

uwarunkowań i predyspozycji kandydata, 

• nabywanie umiejętność obsługi i pilotowania bezzałogowych statków 

powietrznych, 

• nabywanie umiejętności strzeleckich. 

 

  Co daje nauka w Oddziale Przygotowania Wojskowego? 

Uczeń otrzymuje: 

• umundurowanie i wyposażenie  

• wsparcie szkolenia poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu 

otrzymanego z dotacji MON, 

• pokrycie kosztów obozu szkoleniowego organizowanego przez jednostkę 

patronacką, 

• udział w zajęciach w jednostce wojskowej i korzystanie z obiektów 

szkoleniowych oraz wydzielonego sprzętu wojskowego, 

• uzyskanie  dodatkowych punktów rekrutacyjnych na akademie wojskowe, 

• perspektywę osiągnięcia stabilizacji życiowej i finansowej poprzez możliwość 

służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP  
 

Co wchodzi w skład umundurowania i wyposażenia 

 

Wyposażenie specjalistyczne: 
 
1) kamizelka taktyczna  

2) gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym  

3) hełm ochronny wojskowy  

4) busola lub kompas  

5) okulary ochronne 

6) replika ASG z magazynkami  

7) replika pistoletu ASG  

8) kabura do repliki pistoletu ASG 

9) maska ochronna do repliki ASG lub broni pneumatycznej 
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10) maska przeciwgazowa 

11) saperka z pokrowcem lub łopatka piechoty  

12) plecak medyczny z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy  

13) nosze medyczne  

14) staza taktyczna  

15) radiotelefon PMR (w zestawie)  

16) gumowa atrapa noża, pistoletu,  

17) ochraniacz na głowę  

18) makieta broni szkoleniowej – karabinka rozbieralnego w systemie AK  

19) replika granatu ręcznego – treningowego lub szkolnego  

20) kurtka oddychająca, przeciwwiatrowa i przeciwdeszczowa w kamuflażu 

ochronnym  

21) lornetka  

22) latarka czołowa  

 

Ubiór 
 
1) bluza w kolorze jednolitym dla szkoły; 

2) spodnie w kolorze jednolitym dla szkoły; 

3) koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły; 

4) beret w kolorze granatowym  

5) zestaw oznak regulaminowych do ubioru; 

6) bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla 

szkoły; 

7) plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub 

kamuflażu pantera; 

8) rękawice zimowe w kolorze czarnym; 

9) czapka zimowa w kolorze czarnym. 

 

Co musisz zrobić aby być w Oddziale Przygotowania Wojskowego w Liceum 

Ogólnokształcącym w Łaszczowie: 

 

 

• Złożyć podanie o przyjęcie do szkoły w terminie od 16 do 31 maja 

2022r.  
• Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego(OPW) muszą 

poddać się próbie sprawności fizycznej. 

• Dostarczyć orzeczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku 

przeciwwskazań do nauki w klasie OPW 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 


