Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
i
Oddziały Przygotowania Wojskowego
w ramach

Liceum Ogólnokształcącego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

Historia klas wojskowych w ZSOiZ w Ciechanowcu
Największą chlubę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu stanowi
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistzra Witolda Pileckiego z oddziałami wojskowo-sportowymi. Historia
klas mundurowych w Ciechanowcu sięga 2009 roku. Powołana do życia klasa była pierwszą tego typu
innowacją pedagogiczną w województwie podlaskim zatwierdzoną przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty. Szkoła pozyskała sympatyków wojska i pasjonatów militariów wiążących przyszłość ze służbami
mundurowymi. Główny nacisk położono na różnorodne formy edukacji obronnej i wychowanie fizyczne.
Kadra kierownicza Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu od lat
podejmuje działania zmierzające do pozyskania instruktorów oraz współpracy jednostek paramilitarnych
w realizacji programu klas wojskowych. Jak wielka istnieje potrzeba kontynuowania kształcenia
obronnego w naszej placówce może świadczyć fakt, iż w roku szkolnym 2019/2020 ZSOiZ
w Ciechanowcu kształci się 68. uczniów w pierwszych klasach wojskowych a łącznie w zespole we
wszystkich klasach wojskowych – 136. uczniów. Młodzież jest bardzo zaangażowana we wszystkie
szkolenia i przedsięwzięcia jakie są organizowane w szkole.
ZSOiZ w Ciechanowcu posiada jedno z największych doświadczeń na tle województwa i kraju
w kształceniu i wychowywaniu młodych ludzi na przyszłych żołnierzy. Nasza placówka jako jedna z 3
w województwie podlaskim zakwalifikowała się do uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania
szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych".
Ponadto od początku istnienia programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” ZSOiZ
w Ciechanowcu pozytywnie realizuje rok rocznie jego kolejną edycję. ZSOiZ w Ciechanowcu jako jedna z
nielicznych szkół w Polsce wzięła udział w jego trzech edycjach i otrzymała zgodę Ministerstwa Obrony
Narodowej na przystąpić również w IV i V edycji programu.
Od powstania klas wojskowych nasza szkoła przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym
i najważniejszym celem było i nadal pozostaje kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania
narodowej tradycji i historii oraz przygotowanie go do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych lub
wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu.
Dlatego też już od 1 września 2020 r. nasi przyszli uczniowie będą mogli realizować swoje plany
i marzenia związane z Wojskim Polskim oraz kształcić się w duchu patriotycznych w „Oddziałach
Przygotowania Wojskowego”. Po
ukończeniu w ramach liceum
Oddziału Przygotowania Wojskowego
absolwenci mogą liczyć m.in. na
odbycie
skróconej
służby
przygotowawczej, kończącej się
złożeniem
przysięgi
wojskowej
i pracą w Wojsku Polskim na umowę
na pełnym etacie.

Oddział Przygotowania Wojskowego i
Certyfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa
w ramach Liceum ogólnokształcącego
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prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego . Uczniowie realizują m. in.
Wojskowe Dni Szkoleniowe w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu –
jednostka szkolnictwa Sił Zbrojnych RP, Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku
Podlaskim oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.
Języki obce:



pierwszy język obcy: język angielski,



drugi język obcy: niemiecki, lub rosyjski, lub francuski.

Przedmioty rozszerzone:


matematyka lub język polski,



dwa do wyboru spośród: fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka, język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie.
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Terytorialnej oraz innych rodzajów służb mundurowych:
policji, straży pożarnej, SOP.


przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w
czasie rozmów kwalifikacyjnych;



stałe konsultacje (już w toku realizacji programu)

przedstawicieli W ojskowych Kome nd

Uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia
służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

1. Wojskowe dni szkoleniowe w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Nasi uczniowie klas wojskowych przynajmniej raz w miesiącu na mocy
podpisanych przez szkołę porozumień wyjeżdżają na zajęcia praktyczne na
poligon do Zegrza.

2. Zajęcia z musztry wojskowej w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.

3. Szkolenia uczniów przez Wojska Obrony Terytorialnej – instruktorami są
żołnierze 14 Batalionu Lekkiej Piechoty z Hajnówki.

4. Sukcesy naszych kadetów w ogólnopolskich konkursach i zawodach, m.in. :
 26 maja 2017 roku zajęcie I miejsca w „V Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas
Mundurowych Województwa Podlaskiego”.

 10 maja 2019 roku zajęcie I miejsca w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas
Mundurowych Województwa Podlaskiego”.

 3-4 czerwca 2019 r. zajęcia II miejsca w „VII Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas
Mundurowych” i uzyskanie tytułu WICEMISTRZÓW POLSKI.

4. Obozy szkoleniowe dla naszych uczniów na terenie jednostek wojskowych.

5. Zajęcia wojskowe prowadzone w szkole – w Ciechanowcu - przez instruktorów
wojskowych i członków organizacji paramilitarnych.

6. Obozy wojskowe w Zakopanem i na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego.

7. Udział naszej młodzieży w uroczystościach państwowych i samorządowych.

Nasze klasy mundurowe to jedna ze wspaniałych wizytówek ZSOiZ w Ciechanowcu. „Bez
przeszłości nie ma przyszłości”. Uczniowie klas mundurowych wychowywani w poszanowaniu
historii, ojczyzny są gotowi na każde wyzwanie jakie niesie za sobą życie, a jednocześnie są
przegotowani do stałej i dobrze płatnej służby w Wojsku Polskim jako zawodowi żołnierze.

NASZE ATUTY

OPRÓCZ CODZIENNEJ ZWYKŁEJ NAUKI W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANYCH JEST
SZEREG PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ i BUDŻETU PAŃSTWA,
KTÓRE UBARWIAJĄ RZECZYWISTOŚĆ SZKOLNĄ NADAJĄC JEJ NOWY WYMIAR
i KSZTAŁT:
 „Polsko-Ukraińskie spotkania młodzieży” - projekt dotyczył wymiany młodzieży ZSOiZ
w Ciechanowcu oraz szkoły w Luboml na Ukrainie, a głównym celem było odkrywanie
wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie inicjatyw młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast.

 Polsko- Gruzińska wymiana młodzieży dla rzeszy młodzieży projekt ten jest szansą na
poznanie kultur i tradycji tak odległego kraju jak Gruzja, od kilka lat współpracujemy
z młodzieżą i nauczycielami ze szkoły z Khasuri w Gruzji odwiedzając siebie nawzajem.

 „Śladami Bohaterów" – tematyka realizowanego zamierzenia, w związku z 75. Rocznicą
bitwy pod Monte Cassino poświęcona była historii II Korpusu Polskiego generała
Władysława Andersa, tam też m. in. udali się nasi uczniowie podczas wyjazdu do Włoch.



„Rozwijamy skrzydła” jeden z wielu realizowanych w szkole projektów - w ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w szeregu bezpłatnych zajęć dodatkowych z języków obcych, matematyki, fizyki, chemii,
informatyki i geografii oraz w warsztatowych wyjazdach edukacyjnych do uczelni wyższych. Na wydziale
Fizyki prowadzone są dla naszych uczniów zajęcia z zakresu fizyki i astronomii, natomiast na wydziale
Biologiczno-Chemicznym z zakresu chemii i biologii. Zajęcia to warsztaty i ćwiczenia, na których pod okiem
wykwalifikowanej kadry uczelni wyższej nasi uczniowie mają okazję przeprowadzić eksperymenty.



PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - W ramach projektu 20 uczniów liceum
i 4 nauczycieli naszej szkoły w roku szk. 2020/21 wyjdzie BEZPŁATNIE na dwa 2 tyg. do Włoch.
Realizacja projektu umożliwi podniesienie kompetencji językowych oraz ułatwi młodzieży funkcjonowanie
na rynku pracy ale również zaktywizuje młodzież poprzez zaangażowanie ich w praktyczną realizację
projektu. Młodzież będzie miała też zapewniony bogaty program kulturowo – lokalny, który umożliwi
zwiedzenie m. in. Wenecji, Mediolanu, Padwy.

PODZIAŁ NA ZAJĘCIACH NA GRUPY JĘZYKOWE W ZALEŻNOŚCI OD
POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

Język angielski

Język rosyjski

Język niemiecki

Język francuski

DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE SZKOLNE i ZAPLECZE SPORTOWE

INERNAT DLA MŁODZIEZY
Blisko centrum miasta, funkcjonuje
także szkolny internat z siłownią,
kuchnią i stołówką. Znajdują się tam
wyremontowane łazienki i pokoje
umożliwiające zakwaterowanie 125
uczniów. Zapewniamy niskie opłaty
za zakwaterowanie i wyżywienie oraz
opiekę wychowawców przez 5 dni
w tygodniu.



CHÓR SZKOLNY, BIORĄCY UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH IMPREZACH SZKOLNYCH
, MIASTOWYCH, POWIATOWYCH A TAKŻE DIECEZJALNYCH m.in.:
- koncert patriotyczny „Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie”;
- gminne obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- koncerty noworoczne w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej;
- „Przegląd kolęd” w Muzeum Rolnictwa;
- koncert w Dicezji Drohiczyńskiej na sptkaniu opłatkowym samorządowców z Biskupem



ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN:
- spotkanie z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Wys. Maz., dotyczące
niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych;
- spotkanie z przedstawicielami/wykładowcami Wojskowej Akademii Technicznej z W-wy,
którzy są naszymi absolwentami;

- Akcja
Honor
owego
Krwiod

awstwa - w ramach tej akcji od wielu lat uczniowie naszej szkoły ratują ludzkie
życie.



KÓŁKO TEATRALNE – młodzież która na co dzień
interesuje się teatrem, grą aktorską i lubi
występować na scenie uczestniczy w zajęciach
teatralnych.
Przedstawienia
przez
nich
przygotowane uświetniają każdą uroczystość
szkolną, a także niektóre miastowe, jak np.
spektakl „Rotmistrz Pilecki”, mówiący o historii
patrona naszej szkoły, który tak spodobał się
wszystkim, że został pokazany na większej
scenie dla mieszkańców całej gminy.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW:
- Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie;
- Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego dla uczniów osiągających wysokie wyniki w
nauce;
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen;
- Stypendium banku „Fundacji Świętego Mikołaja”
- Stypendium Prezesa Banku Spółdzielczego

LICEUM W CIECHANOWCU GWARANTUJE I ZAPEWNIA:


POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA,



PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA,



PRZYJAZNA DOMOWA ATMOSFERA,



WYKWALIFIKOWANA I DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA,





BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO:
- 100% W ROKU 2017
– 98,36% W ROKU 2018
– 98,48% W ROKU 2019
INTERNAT W POBLIŻU SZKOŁY,



CODZIENNE PYSZNE OBIADY NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ,



PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA,

KONTAKT

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec

www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Sekretariat:
tel: (86) 277 11 34

|

faks: (86) 277 11 34

|

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl

Internat:
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec

|

tel: (86) 277 10 19

