
KLASA  MUNDUROWA 

Zapraszamy do klasy mundurowej kształcącej 

w zawodzie technik logistyk  

 

1. Z nami zrealizujesz program innowacji pedagogicznej „Służby 
mundurowe” oparty na programie pilotażowym Ministerstwa 
Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe. 

2. Jako uczeń klasy mundurowej będziesz miał możliwość: 

 uczestniczenia w Wojskowych dniach Szkoleniowych (WdSz.) prowadzonych przez 
instruktorów 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie; 

 udziału w zajęciach z walki w bliskim kontakcie; 

 możliwość korzystania ze strzelnicy laserowej Nowość 2020r. 
 wyjazdów na strzelnicę, poligon, do jednostek służb mundurowych; 
 spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej i nadleśnictwa, Agencji Mienia 

Wojskowego, przedstawicieli WKU,WOT; 
 przygotowania się do testów sprawnościowych; 
 uczestnictwa w obozie letnim; 
 udziału w uroczystościach patriotycznych; 

 

Nasze dotychczasowe działania: 

3. Podpisane porozumienie o współpracy z: 

 5 Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie, 

 Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim, 

 Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, 

 Nadleśnictwem Grodzisk, 

 Grupą Rekonstrukcji historycznej GRӒTZ, 

5. Wieloletnia współpraca z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką LOK im. Powstańców 
Wielkopolskich. 

6. Wycieczki tematyczne: 

 do Sulechowa na Dzień Otwartych Koszar, 

 do Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (poligon), 

 na obchody Święta 5 Pułku Artylerii w Sulechowie, 

 do Poznania na obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 

 do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, 

 do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz  Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku, 

 do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Pałac – Porażyn.  

7. Zawody na policyjnym torze przeszkód przygotowujące do egzaminu sprawnościowego 
do służb mundurowych (mamy sprzęt w szkole). Zawody takie odbywają się w szkole od pięciu 
lat. 

8. Udział w zawodach wojskowych: ”Sprawni jak żołnierze” 

9. Reprezentowanie szkoły w  zawodach z okazji święta 5 Pułku Artylerii w Sulechowie. 

10. Pokaz działań ratowniczych straży pożarnej. 

11. Coroczny udział młodzieży w Lidze strzeleckiej.  

12. Ochotnicza Straż Pożarna w naszej szkole.  

13. Udział przedstawicieli policji, straży, wojska, nadleśnictwa i grupy rekonstrukcji historycznej 
w Festiwalu Zawodów. 


