
Szanowni Państwo, 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z naszego rejonu już niebawem staną przed wyborami miejsc w 
których będą kontynuowali swoją edukację. Jedną z najpopularniejszych możliwości jest wybór klas o profilu 
wojskowym, które posiadają rekomendację MON. 
  
W załącznikach przekazuję Państwu komunikat dotyczący ofert klas wojskowych, jak również grafiki do 
swobodnego wykorzystania. 
  
Zwracam szczególną Państwa uwagę na ofertę zlokalizowaną najbliżej nas, tj. klasy wojskowe 
realizujące edukację wojskową w ramach utworzonego Oddziału Przygotowania Wojskowego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Dodatkowo już niebawem oferta 
może zostać rozszerzona, ponieważ wniosek o utworzenie pierwszego OPW w swoje szkole złożył ZST 
w Czartajewie. Natomiast ZSOiZ z Ciechanowca ubiega się o rozszerzenie oferty i utworzenie na bazie 
swojej szkoły drugiego OPW. 
  
Klasa wojskowa to szereg korzyści dla uczniów, wśród nich m.in.: 

 uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym 
oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym 
możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z 
całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w 
centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi); 

 zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej 
prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP; 

 pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji 
programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych 
na uczelni); 

 stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Bielsku Podlaskim w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości 
podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych,  uwarunkowań i predyspozycji 
kandydata. 

  
W tym roku absolwenci klas wojskowych mogą liczyć na pokaźne bonifikaty przy naborze do uczelni 
wojskowych, co potwierdza ZARZĄDZENIE Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 
2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do 
uczelni wojskowych w roku akademickim 
2021/2022. https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2021/02/poz._9_zarz._3-
sig.pdf 
W załączniku przekazuję Państwu Tabelę obrazującą skalę wsparcia jaką mają absolwenci klas wojskowych 
od MON w postaci dodatkowych punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej do uczelni wojskowych. 
   
Z poważaniem 
kpt. Tomasz Wakszyński 
cz. p .o. Szef Wydziału Rekrutacji w Bielsku Podlaskim 
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