
WYCIĄG  REGULAMINU 
SZKOLNEGO KLUBU, KOŁA 

LIGI OBRONY KRAJU 
 

I. Zasady Ogólne. 
 

Liga Obrony Kraju jest ogólnokrajowym, patriotycznym Stowarzyszeniem Polaków, którzy pragną 

aktywnie uczestniczyć w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

Liga Obrony Kraju jest organizacją apolityczną. W swojej działalności kieruje się postanowieniami 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa. 

Liga Obrony Kraju realizując zadania statutowo-programowe odwołuje się do tradycji narodu i oręża 

polskiego w walkach o odzyskanie i utrwalanie niepodległości Polski.  

Liga Obrony Kraju rozwija działalność programową i wychowawczą na terenie szkół             

ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych w oparciu o Statut LOK i program 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Szkolny Klub, Koło LOK współpracuje z władzami szkoły, z organizacjami  młodzieżowymi 

działającymi w szkole, zespołem wychowawczym i samorządem uczniowskim. 

 

II Organizacja  Koła LOK. 
 

1. Szkolne Koła LOK są powoływane w szkołach lub innych placówkach oświatowo - wychowawczych                 

w porozumieniu z ich dyrektorami. Warunkiem zorganizowania klubu, koła jest istnienie co najmniej                            

9-cio osobowej grupy młodzieży zainteresowanej problematyką obronności kraju. 

2. Ogniwa LOK mają nazwę "Szkolny Klub, Koło Ligi Obrony Kraju..." / nazwa szkoły/. Szkolne kluby, koła 

LOK mogą posiadać podłużną pieczęć  z nazwą klubu, koła. 

3. Stałą opiekę nad działalnością SK LOK sprawuje opiekun klubu, koła -  nauczyciel. 

 

III. Władze Szkolnego Klubu, Koła LOK. 
 

1. Władzami Szkolnego Klubu, Kota LOK są: 

a) walne zebranie członków klubu, koła; 

b) zarząd klubu, koła. 

2. Kadencja władz w szkolnych klubach, kołach LOK trwa l rok. 

3. Najwyższą władzą klubu, koła jest walne zebranie /sprawozdawczo - wyborcze/ 

 

IV. Członkowie Szkolnego Klubu, Koła LOK. 
 

1. Członkiem Szkolnego Klubu, Kota LOK może zostać każdy uczeń /uczennica/ danej szkoły, 

nauczyciele, kadra pedagogiczna i inni pracownicy szkoły  /np. administracji/. 

2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje zarząd klubu, koła. Przyjętym do Szkolnego Klubu, Kola LOK 

wręcza się na zebraniu legitymacje członkowskie oraz w miarę możliwości znaczki organizacyjne LOK. 

  

 V. Zadania Szkolnego Klubu, Kola Ligi Obrony Kraju. 
 

l. Szkolny Klub, Koło LOK realizuje swoje zadania na podstawie Statutu Ligi Obrony Kraju, uchwał 

wyższych instancji oraz niniejszego regulaminu. 

Rozwija samorządną działalność zgodnie z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. Członkowie LOK 

są częścią uczniowskiej społeczności, dlatego też działalność klubu, koła powinna być w miarę możliwości 

dostosowana do przepisów oraz tradycji obowiązujących  w szkole. 

2. W całokształcie pracy programowej SK LOK współpracuje z organizacjami młodzieżowymi, sportowymi              

i społecznymi działającymi w szkole. 

3. Szkolny Klub, Kolo LOK organizuje i rozwija działalność sekcji specjalistycznych korzystając w tym 

zakresie z pomocy klubów specjalistycznych i ośrodków szkolenia Ligi Obrony Kraju. 



VI. Działalność Sekcji Specjalistycznych ( możliwe do utworzenia zgodnie z regulaminem    

       SKLOK). 

 

l. Sekcja sportów obronnych. 
 

Zadaniem sekcji sportów obronnych jest przygotowanie zawodników do uprawiania letnich                             

i zimowych sportów obronnych, organizowanie zawodów i spartakiad. Sekcje sportów obronnych winny 

ściśle współpracować z klubem sportowym Szkolnego Związku Sportowego. Kalendarz imprez sportów 

obronnych tej sekcji powinien być dostosowany do terminów innych imprez organizowanych przez szkołę, 

zarządy wojewódzkie /okręgowe/ oraz gminne /rejonowe/ LOK. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy 

uczniowie szkoły. 

 

Sekcja sportów obronnych może być organizatorem: 

 

- zawodów strzeleckich, rzutu granatem, marszu wg azymutu, 

- pojedynku strzeleckiego /w konkurencji indywidualnej i zespołową/, 

- trójboju letnich sportów obronnych, 

- letniego wieloboju obronnego, 

- dwuboju zimowego /biathlon/, 

- szkolnych spartakiad sportów obronnych. 

 

Ponadto sekcja powinna współuczestniczyć w organizowaniu zdobywania przez młodzież odznaki 

sprawności obronnej i odznaki strzeleckiej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego /brązowej/, 

współdziałać z sekcją strzelecką, 

 

2. Sekcja strzelecka. 
 

Wspólnie ze szkolnym klubem sportowym powinna prowadzić działalność strzelecką, w tym m.in.: 

a) naukę o budowie i posługiwaniu się bronią, zasadach celowania i znajomości przepisów bezpieczeństwa w 

obchodzeniu się z bronią i amunicją; 

b) treningi strzeleckie oraz strzelania masowe z broni pneumatycznej; 

c) strzelania o tytuł "Mistrza Klasy", "Mistrza Szkoły" oraz na odznakę strzelecką; 

d) systematyczną pracę m.in. przez dodatkowe treningi strzeleckie z wyróżniającymi się strzelcami w celu 

przygotowania ich do udziału w zawodach międzyszkolnych, gminnych /rejonowych/, wojewódzkich 

/okręgowych/ i centralnych - ogólnopolskich. 

W zawodach i treningach strzeleckich organizowanych przez sekcję strzelecką SK LOK mogą 

brać udział wszyscy chętni uczniowie danej szkoły. W czasie strzelań muszą być ściśle przestrzegane 

zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią, zapewniony właściwy nadzór pedagogiczny – opiekuna SK 

LOK, instruktora - osoby dorosłej oraz pomoc medyczna /apteczka, sanitariusz/. 

 

3. Sekcja modelarska. 
 

Działalność sekcji modelarskiej ma na celu: 

a) zapoznawanie uczniów z narzędziami, maszynami i urządzeniami technicznymi stosowanymi                             

w modelarstwie, zakładzie pracy i w domu; 

b) zdobywanie przez uczniów umiejętności posługiwania się narzędziami, aparatami do zdalnego kierowania 

modelami oraz ich konserwacji; 

c) doskonalenie umiejętności obróbki różnych materiałów, wykonywanie modeli /według dokumentacji 

technicznej lub rysunku/ oraz pomocy naukowych; 

d) organizowanie pokazów, wystaw oraz zawodów modelarskich, w tym modeli zdalnie kierowanych; 

e) udział reprezentacji szkoły w zawodach modeli kołowych, pływających, lotniczych i rakietowych,                       

w różnych klasach, organizowanych na szczeblu szkoły, gminy /rejonu/, województwa /okręgu/ strefy                       

i centralnym. 

 

 



 

4. Sekcja łączności /radiotechniczna, radioamatorska/, amatorskiej radiopelenegacji. 

 
Sekcja łączności ma na celu organizowanie: 

a) szkolenia specjalistycznego w zależności od wieku i zainteresowań np. w zakresie: 

- budowy i pracy radiostacji, 

- obsługi urządzeń radiopelengacji amatorskiej, 

- uprawnień radiotelegrafisty, operatora, 

- krótkofalarstwa, w tym także radiotelegrafii, a także innych dziedzin elektroniki; 

b) zawodów w dziedzinie radiopelengacji amatorskiej, pokazów pracy na radiostacjach małej mocy oraz 

zwiedzanie klubu krótkofalarskiego. 

 

5. Sekcja motorowa /bezpieczeństwo ruchu drogowego/. 
 

Sekcja motorowa, w zależności od wieku i zainteresowań młodzieży ma na celu: 

a) zaznajamianie młodzieży z przepisami prawa o ruchu drogowym, zwłaszcza poprzez organizowanie 

konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

b) przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową; 

c) kierowanie chętnych członków do szkolenia na kursach motocyklowych, samochodowych organizowanych 

przez ośrodki szkolenia kierowców LOK; 

d) organizowanie turystyki kołowej, imprez motocyklowych lub rowerowych. 

 

6. Sekcja wodna /kajakarska, żeglarska, marynistów/. 
 

Sekcja wodna propaguje żeglarstwo, tradycje Polski na morzu i gospodarkę morską. Uczestniczy w 

organizowaniu eliminacji do ogólnopolskiego, młodzieżowego konkursu marynistycznego  "Polska leży nad 

Bałtykiem", w obchodach "Dni Morza" i innych imprezach marynistycznych. 

 

 

VII. Dokumentacja Szkolnego Klubu, Koła. 
 

1. Dokumentacja Szkolnego Klubu, Kola LOK obejmuje: 

1) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłacanej składki 

członkowskiej; 

2) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań klubu, koła, zarządu i komisji rewizyjnej; 

3) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów klubu, koła; 

4) teczkę korespondencji klubu, koła. 

2. Akta Szkolnego Klubu, Kola LOK przechowuje zarząd klubu, koła w miejscu 

wyznaczonym na ten cel przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowe - wychowawczej. 

 

VIII. Sprawy finansowe, majątkowe. 
 

l. Majątek Szkolnego Klubu, Kola LOK pochodzi ze: 

a) składek członkowskich i funduszów wypracowanych przez jego członków, 

b) środków przydzielonych przez szkolę, placówkę oświatowe - wychowawczą, komitet rodzicielski, 

komitet opiekuńczy itp.; 

c) funduszów przydzielonych przez władze LOK; 

d) darowizn. 

 

2. Fundusze klubu, koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań 

statutowych LOK. 

 

 

*Opracowano na podstawie regulaminu Szkolnego Koła LOK.   

 


