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Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmieod 2000 roku prowadzi działalność in-
nowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w forma-
cjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbroj-
nych RP – szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej – szkolenie proobronne. 

Od roku 2010 ZSZ Nr 5 w Chełmie, na podstawie własnych doświadczeń i zwięk-
szonego zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych, rozpoczęliśmy realizację 
nowego programu pn. „Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” w ra-
mach innowacji przygotowującej uczniów do rekrutacji oraz pracy w większości 
służb mundurowych.

Obecnie absolwentom szkół gimnazjalnych proponujemy trzy typy szkolenia: 
 – szkolenie wojskowe
 – szkolenie proobronne ze strażą graniczną
 – przygotowanie do pracy w służbach mundurowych

Zajęcia szkoleniowe w ramach innowacji odbywają się na terenie szkoły oraz:
1)  w klasie o profilu wojskowym – w obiektach Dywizjonu Artylerii Samo-

bieżnej w Chełmie, 
2)  w klasie o profilu probronnym – w Placówkach Granicznych NOSG 

w Woli Uhruskiej, Dorohusku i Skryhiczynie 
3)  w klasie przygotowującej do pracy służbach mundurowych – z wykorzy-

staniem obiektów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Placó-
wek Straży Granicznej, 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów, Komen-
dy Miejskiej Policji w Chełmie, Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, 
Zakładu Karnego w Chełmie.

W roku szkolnym 2000/01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie, jako je-
dyna szkoła na terenie województwa lubelskiego, przystąpiła do realizacji programu 
szkolenia wojskowego w ramach eksperymentu MON i MEN.
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W latach 2000-2003 program realizowany był w klasie 5-letniego technikum 
elektronicznego na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, której wychowaw-
cą był Jan Dąbski. Realizacja programu pozwoliła uczniom tej klasy na poznanie 
specyfiki szkolenia oraz służby w Siłach Zbrojnych RP, w tym – strzelanie z broni 
strzeleckiej WP i zapoznanie ze sprzętem 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów. 
Uczniowie uczestniczyli również w nauce jazdy konnej oraz pływania.

W latach kolejnych tj. 2002-2005, realizacja odbywała się już w ramach innowa-
cji pedagogicznej „szkolenie prowojskowe”, w klasie 4-letniego technikum elektro-
nicznego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, której wychowawcą był Mariusz Pół-
torak. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na terenie Jednostki Wojskowej JW 1934, 
dzięki porozumieniu o współpracy z Dowódcą Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 
w Chełmie – ppłk. Tadeuszem Ordyńcem z 7 listopada 2002 r.

Zajęcia szkoleniowe odbywały się z wykorzystaniem bazy szkoleniowej JW-1934 
w Chełmie, a prowadzili je żołnierze zawodowi, oddelegowani przez dowódcę jed-
nostki (współautor programu – chor. Janusz Żyliński oraz m.in. plut. Marcin Cieślak, 
plut. Sławomir Białas) oraz nauczyciele ZSZ Nr 5 (mgr Jan Dąbski i mgr Mariusz 
Półtorak). W ramach szkolenia uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w obozach 
szkoleniowo – wypoczynkowych w: Chełmie, Garczynie, Dubience i Sobieszynie.

W czasie podsumowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej eksperyment oce-
niono wysoko, nasza szkoła uplasowała się w pierwszej dziesiątce na prawie 150 
szkół biorących w nim udział, a dyrektor szkoły – mgr Ewa Gągała w kwietniu 
2004 r. otrzymała od MON brązowy medal za Zasługi dla Obronności Kraju. 

W roku 2002, po podpisaniu porozumienia o współpracy z  Komendantem Nadbużań-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – płk. Markiem Dominiakiem, rozpoczęto 
realizację kolejnego programu: Szkolenie Proobronne – Straży Granicznej w klasie liceum 
profilowanego elektronicznego, której wychowawcą była mgr Ewa Jakubowicz, a oddele-
gowanym funkcjonariuszem por. Henryk Józiuk. W roku 2005 dokonano ewaluacji pro-
gramu, który dostosowano do potrzeb i możliwości szkoły. Nowy program zgłoszono pod 
nazwą Szkolenie Proobronne „Granica”. Jest on realizowany do dziś w klasach liceum pro-
filowanego elektronicznego i zarządzanie informacją. Pierwsi absolwenci uzyskali certyfi-
kat szkolenia w roku 2005, potwierdzony przez Komendanta NOSG w Chełmie.

Realizacja programu odbywa się z wykorzystaniem bazy szkoły oraz Komen-
dy Nabużańskiego Oddziału Straży Granicznej i placówek podległych (PSG Wola 
Uhruska, PSG Dorohusk, PSG Skryhiczyn). Zajęcia prowadzą funkcjonariusze re-
zerwy SG oraz funkcjonariusze zatrudnieni w PSG Wola Uhruska i PSG Skryhiczyn. 
W ramach szkolenia uczniowie klas proobronnych uczestniczyli w obozach szkole-
niowo – wypoczynkowych w: Chełmie, Garczynie, Dubience, Sobieszynie, Doro-
husku, Włodawie, Sztutowie, Ustrzykach Dolnych, Puszczy, Lubyczy Królewskiej.

W roku 2009 ponownie rozpoczęliśmy realizację programu szkolenia wojskowe-
go w klasie technikum elektronicznego na podstawie porozumienia z dnia 25 marca 
2009 r., o współpracy z Dowódcą 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lubli-
nie – gen. bryg. Janem Brzozowskim.
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Wszystkie realizowane w szkole programy innowacyjne związane z klasami 
mundurowymi mają cechy wspólne, którymi są: umundurowanie uczniów, 7- dnio-
we obozy zimowe (w klasach I i II) oraz 10- dniowe obozy letnie ( po klasie I i 
II), realizację szkolenia kończy wewnętrzny egzamin praktyczny będący jednocze-
śnie ostatnim etapem ewaluacji programu, po którym uczniowie uzyskują Certyfikat 
(druk wewnętrzny) potwierdzony przez Szkołę i Dyrektora Szkoły.

W czasie zajęć szkoleniowych i obozów szkoleniowych uczniowie poznają: 
 – organizację, zadania i funkcjonowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministerstwu Sprawiedliwości,

 – organizację, zasady prowadzenia działań przez formacje mundurowe oraz 
podstawowe uzbrojenie pododdziałów,

 – system szkolenia formacji mundurowych (Siły Zbrojne, Policja, Straż Gra-
niczna, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Straż Miejska), 

 – podstawowe prawa i obowiązki żołnierza i funkcjonariusza,
 – zasady organizacji, przygotowania, prowadzenia i dowodzenia drużyną,
 – zasady pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale, 
 – zasady bezpiecznego zachowania nad wodą.

A także:
 – podnoszą sprawność fizyczną do poziomu umożliwiającego prawidłowe wy-

konywanie zadań związanych ze specyfiką służby w formacjach munduro-
wych,

 – przygotowują się do ratownictwa przedmedycznego w nagłych stanach zagro-
żenia życia i wypadkach, samopomocy, udzielania poszkodowanym niezbęd-
nej i możliwej w danych warunkach pomocy, 

 – nabywają umiejętności posługiwania się bronią, 
 – kształtują postawy ochrony życia i zdrowia własnego, a także innych osób, 

gotowości udzielania pomocy współobywatelom,
 – przygotowują uczniów do testów teoretycznych z wiedzy ogólnej dla kandy-

datów do służby w poszczególnych formacjach mundurowych. 
Ważne miejsce w realizacji innowacji zajmuje również aspekt wychowawczy. 

Uzyskujemy go przez wyrabianie u wychowanków właściwych nawyków i cech wo-
licjonalnych, niezbędnych przy pełnieniu ról społecznych związanych z obronnością 
państwa, reagowaniem na sytuacje kryzysowe i działalnością publiczną. Naszą uwa-
gę szczególnie zajmuje kształtowanie:

 – właściwych postaw etycznych, obywatelskich i patriotycznych,
 – odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji,
 – właściwej postawy w sytuacjach trudnych, nietypowych np. w momencie eks-

tremalnego zagrożenia,
 – nawyków dbania o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną.

Kształtujemy także umiejętność zdyscyplinowania i podporządkowania się prze-
łożonym oraz stanowczości i konsekwencji w działaniu.
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Sprecyzowane w programach tych innowacji cele edukacyjne i wychowawcze re-
alizujemy poprzez: prowadzenie zajęć z wykorzystaniem bazy edukacyjnej szkoły oraz 
obiektów formacji z nami współpracujących, wprowadzanie odpowiednich treści do re-
alizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie, celem przygotowania uczniów do testów 
teoretycznych dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych. Wyżej wymie-
nione zadania realizujemy także przez praktyczne wykorzystanie nabytych umiejęt-
ności w trakcie uroczystości państwowych, samorządowych i resortowych. Młodzież 
aktywnie uczestniczy w konkursach, turniejach i olimpiadach, zajęciach sportowo – 
obronnych (strzelectwo, biathlon letni, lekkoatletyka, gry zespołowe) oraz podejmu-
je działania w ramach Koła Wolontariatu i opiekuje się miejscami pamięci narodowej. 

W trakcie realizacji programu korzystamy z wiedzy i umiejętności instrukto-
rów, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy: Straży Granicznej, Sekcji AT KWP, 
WOPR Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, Służby Więziennej, zwłaszcza w przy-
padku szkolenia strzeleckiego, technik samoobrony, ćwiczeń wspinaczkowych, ra-
townictwa wodnego i medycznego, zajęć musztry i taktyki działań. We współpracy 
z klubem MKS „DRAGON” Chełm zapewniamy uczniom możliwość uzyskania Pa-
tentu Strzeleckiego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz udział w regio-
nalnych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich i biathlonowych.

Absolwenci obu klas szkolenia wojskowego, dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
autorów programu i prowadzących zajęcia, nabyli szereg umiejętności, które wyko-
rzystują w pracy zawodowej. Z klasy pięcioletniego technikum szkolenie wojskowe 
ukończyło 23 uczniów, z czego 15 deklarowało, a 10 związało swoją karierę zawo-
dową ze służbami mundurowymi. Z analizy losów absolwentów tej klasy wynika, 
że dwóch uczniów skończyło studia w Wojskowej Akademii Technicznej, trzech (po 
szkołach chorążych) pracuje zawodowo w wojsku, czterech jest funkcjonariuszami 
policji i jeden pracuje w straży granicznej. Natomiast z klasy czteroletniego techni-
kum na podbudowie gimnazjum, szkolenie wojskowe ukończyło 29 uczniów z cze-
go 10 związało swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi: trzech ukoń-
czyło szkoły podoficerskie, czterech po odbyciu służby zasadniczej zostało w armii 
zawodowej, dwóch pracuje w policji, jeden w straży granicznej.

Dodatkowym walorem realizacji tej innowacji, dzięki dyscyplinie i aspektom 
wychowawczym, była wysoka zdawalność egzaminów maturalnych. Klasa pięcio-
letniego technikum zdała maturę w 100%, a klasa czteroletniego technikum po gim-
nazjum w 98%.

Również absolwenci klas ze szkoleniem proobronnym ze strażą graniczną, swo-
je dalsze losy związali z formacjami mundurowymi. Kontynuowali naukę w  szko-
łach oficerskich i podoficerskich: (1) w Wyższej Szkole Pożarnictwa, (4) w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, (5) w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Lądowych, (2) w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Zegrzu lub związa-
nych z Obsługą Ruchu Granicznego (13). Inni rozpoczęli pracę zawodową w służ-
bach mundurowych: (5) w Straży Granicznej, (1) Biurze Ochrony Rządu, (6) w po-
licji, (12) w armii zawodowej. 
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Autorami realizowanych, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie, pro-
gramów innowacji pedagogicznych związanych z klasami mundurowymi są:

1. Szkolenie wojskowe i prowojskowe:
chor. Janusz Żyliński, mgr Mariusz Półtorak, mgr Jan Dąbski;

2. Szkolenie proobronne „Granica”:
por. rez. SG Henryk Józiuk, por. SG Mariusz Pokrywka, st. chor. sztab. SG 
Grzegorz Helmer, mgr Ewa Jakubowicz, mgr Jan Dąbski, mgr Mariusz Pół-
torak;

3. Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych:
mgr Mariusz Półtorak, por. rez. SG Henryk Józiuk.


