MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 10 marca 2021 r.

POSTANOWIENIE
Działając na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 i 695) w związku z art. 28a ust. 8 pkt. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), rozpatrując wniosek
złożony przez dr Elżbietę Sternal ul. Szosa Ciechanowska 6 06-300 Przasnysz w sprawie
wydania opinii dotyczącej spełnienia wymagań niezbędnych do utworzenia oddziału
przygotowania wojskowego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu roku
szkolnym 2021/2022
wyrażam pozytywną opinię
w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu
Uzasadnienie
W toku przeprowadzonego postepowania stwierdzono, co następuje:
1. W zakresie wymogu określonego w art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo Oświatowe:
Wnioskodawca zobowiązał się, że utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie będzie
naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do
ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
określonych w odrębnych przepisach.
Wnioskodawca zobowiązał się również, że utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
nie będzie naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie
ustalonym w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych.
2. W zakresie wymogu określonego w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo Oświatowe:
Wnioskodawca zapewnienia warunki i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia
szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w tym:
1) realizacji programu szkolenia przygotowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej;
2) organizacji i form zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, o którym mowa
w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce
realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;
3) zapewnienia warunków realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2,
uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego
funkcjonowania jednostki wojskowej oraz możliwość realizacji części zajęć
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praktycznych przez instruktorów organizacji proobronnych w celu nabycia przez
uczniów praktycznych umiejętności wojskowych.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki za
pośrednictwem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty doręczenia
postanowienia.

Otrzymują:
1.
2.
3.

adresat – Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
dr Elżbieta Sternal
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