
                                                            Załącznik do Zarządzenia  nr 
1/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkół 
im. prof. Romana Gostkowksiego 

w Łazach 
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Regulamin Klas Mundurowych

Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego 
w Łazach 

Prawa i obowiązki uczniów w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach 
zawarte są w:

1. Statucie Szkoły.

2. niniejszym Regulaminie, który stanowi integralny załącznik do Statutu Szkoły.

3. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klas Mundurowych 

rozstrzyga Dyrektor szkoły zgodnie ze Statutem.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa:

1. Zasady doboru do klas mundurowych,

2. Zasady funkcjonowania klas mundurowych,

3. Wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych,

4. Prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych,

5. Postanowienia końcowe.

Postanowienia szczególne

Rozdział I

Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych stanowią integralny załącznik do 

niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Zasady funkcjonowania klas mundurowych



1. Typy klas mundurowych:

–  policyjna

–  pożarnicza

–  wojskowa

2. Zajęcia   profilowe   prowadzone   są   w   okresie   2   pierwszych   lat   w   Liceum



Ogólnokształcącym, a po nowelizacji z 2017r. Ustawy o Systemie Oświaty w okresie 3 

pierwszych lat.

3. Zajęcia w klasach mundurowych prowadzą nauczyciele danego typu w czasie 

określonym przez dyrekcję szkoły w planie nauczania.

4. Uczeń w procesie kształcenia uczestniczy w zajęciach umożliwiających poznanie 

specyfiki służby formacji, z którą się identyfikuje.

5. W ramach prowadzenia zajęć specjalistycznych dopuszcza się możliwość skorzystania z 

udziału w zajęciach wykwalifikowanych instruktorów.

6. Zajęcia profilowe prowadzone są na terenie obiektu szkoły, jednostce formacji 

przypisanej dla danego typu oraz miejscach wskazanych przez nauczycieli, po uzyskaniu 

zgody dyrekcji szkoły.

7. Szkoła współpracuje  z:

a)  Powiatową Komendą Straży Pożanej w Zawierciu

b)  Powiatową Komendą Policji w Zawierciu

c) Komendą Policji w Łazach 

d) Wojewódzką Komendą Policji w Katowicach

e) Wojewódzką Komendą Strazy Pożanej w Katowicach

f) IPA w Zawierciu

g) Jednostkami wojskowymi.

h) Zakładem Karnym w Ciągowicach.

8. Uczniowie klasy o profilu policyjnym mogą uczestniczyć w czasie zajęć lekcyjnych w 

działaniach orgazniowanych przez Policję. Dotyczy to również uczniów niepełnoletnich.

9. Uczniowie klasy o profilu starżackim mogą uczestniczyć w czasie zajęć lekcyjnych w 

działaniach orgazniowanych przez Straż Pożarną. Dotyczy to również uczniów 

niepełnoletnich.

10. Uczniowie klasy o profilu wojskowym mogą uczestniczyć w czasie zajęć lekcyjnych w 

działaniach orgazniowanych przez wojsko. Dotyczy to również uczniów niepełnoletnich.

11. Uczniowie klasy mundurowych mogą uczestniczyć w czasie zajęć lekcyjnych w 

działaniach orgazniowanych przez Zakład Karny. Dotyczy to również uczniów 

niepełnoletnich.

12. Udział w w/w przedsięwzięciach odbywa się za zgodą Dyrektora szkoły, który 

odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.

13. Przedsięwzięcia, czy akcje orgazniowane przez służby mundurowe mogą odbywać się 

na terenie szkoły, na terenie jednostki mundurowej, czy też w plenerze.



14. Pisemne potwierdzenie zapoznania się rodzica ( ucznia niepełnoletniego) lub 

ucznia pełnoletniego, z regulaminem klas mundurowych obowiązujacym w szkole, jest 

jednoczesnym wyrażeniem zgody na udział dziecka w działaniach podejmowanych 

przez służby mundurowe, we współpracy ze szkołą,  zarówno na terenie szkoły , jak i 

poza nią. 

Rozdział III

Wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych

1. Mundur, jego barwa, oznaczenia i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do 

klasy mundurowej. Mundur ucznia powinien być wyrazem szacunku dla formacji, którą 

reprezentuje.

2. Rodzaj i wygląd umundurowania ucznia dla danego typu określi nauczyciel zajęć, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami mundurowymi.

3. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny. Szczególnie o higienę 

twarzy i staranne uczesanie.

4. Zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur i farbowania włosów na kolor skrajnie 

odmienny od naturalnego lub świadczący o przynależności do subkultury.

5. Zabrania się noszenia munduru niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Zabrania się łączenia elementów ubrania cywilnego z mundurem.

7. Zabrania się eksponowania widocznych elementów biżuterii i nadmiernego makijażu.

8. Uczeń zobowiązany jest dbać o czystość munduru, utrzymywać go w każdych 

okolicznościach w stanie zapewniającym stosowny wygląd estetyczny oraz musi mieć 

świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje szkołę.

9. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru:

a) w czasie dni nauki szkolnej 

b) podczas zajęć organizowanych przez szkołę

c) uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa 

d) uroczystości szkolnych.

10. Mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, 
prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.



11. Uczeń klasy mundurowej rozpoczynający naukę w szkole jest zobowiązany do posiadania 

kompletu umundurowania.

12. Koszty zakupu munduru i jego elementów pokrywają rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia.

13. Obowiązujące umundurowanie: 

a) klasa  wojskowa:
- mundur polowy wzór 2010 (bluza + spodnie)
- pas parciany zielony
- beret zielony ze specjalnym orzełkiem zgodnym z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej
- polar ze wstawkami
- koszulka T-SHIRT czarna
-  obuwie desantowe
b) klasa policyjna:
- mundur ćwiczebny (koszarówka + spodnie)
- pas parciany czarny
- czapka czarna z daszkiem + orzełek "klasa policyjna"
- polar ze wstawkami
- koszulka T-SHIRT czarna
- obuwie desantowe
c) klasa strażacka:
- ubranie koszarowe strażackie (spodnie na szelkach + koszarówka),
- pas parciany czarny,
- czapka czarna z daszkiem + orzełek
- polar ze wstawkami,
- koszulka T-SHIRT czarna,
- obuwie desantowe
14. Dodatkowymi elementami munduru mogą być:

a) kurtka czarna, olive, khaki, pantera leśna

b) peleryna przeciwdeszczowa - kolor czarny, khaki lub olive

c) oznaczenia grup paramilitarnych, do których uczeń należy (za zgodą Dyrektora szkoły), 

grupa krwi.

d) Nieśmiertelnik.

e) Parakord

15. Naruszenie przepisów związanych z zasadami noszenia umundurowania przez 

uczniów klas mundurowych, nieregulaminowego zachowania się w mundurze, może 

skutkować obniżeniem oceny z zachowania lub usunięciem z klasy mundurowej.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych



1. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach organizowanych zarówno na terenie 

obiektu szkoły, jak i jednostkach formacji dla danego profilu.

2. Uczeń klasy mundurowej składa uroczyste ślubowanie przed Dyrektorem szkoły.

3. Rota ślubowania i wzór aktu ślubowania stanowią integralny załącznik do niniejszego

Regulaminu.

4. Uczeń powinien być traktowany zgodnie z jego prawami.

5. W ramach zajęć ucznia nie wolno w sposób umyślny narażać na bezpośrednie zagrożenie 

dla jego życia lub zdrowia.

6. Uczeń ma obowiązek zapoznania się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym 

Ocenianiem, programem nauczania i regulaminem klas mundurowych i tym samym 

przestrzegania zapisów w nich zawartych.

7. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w obozach szkoleniowo – sprawnościowych.

8. Czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza tych, które 

promują szkołę.

9. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień Statutu Szkoły 

oraz ustalonych zasad w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć profilowych, poznać 

historię szkoły, dbać o jej historyczny dorobek, kultywować szkolne tradycje i aktywnie 

uczestniczyć w życiu szkoły, poznać postać patrona i jego dokonania.

10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w 

szkole regulaminami, zachowywać się zgodnie z normami ogólnie przyjętych zasad



etyki, przeciwstawiać się przejawom agresji i brutalności, szanować poglądy innych ludzi, ich 

godność, prawo do wolności słowa, myśli i wyznania, okazywać szacunek symbolom 

narodowym,

11. Uczeń powinien okazywać szacunek wszystkim osobom.

12. Uczniowie muszą dbać o przykładną frekwencją na zajęciach profilowych.

13. Uczeń powinien podporządkować się poleceniom nauczycieli i kadry szkoleniowej.

14. Uczeń powinien przestrzegać zasad i przepisów BHP na terenie szkoły oraz w miejscach 

ćwiczeń praktycznych i innych wyjazdowych.

15. Uczeń   po   ukończeniu   klasy   o   profilu   mundurowym   uzyskuje   rekomendację

merytoryczną, zwiększającą współczynnik nobilitacji w procesie rekrutacji do służby w 

formacji, której profil ukończył. Nobilitacja wynika z wymagań rekrutacyjnych do służby 

w wybranej przez siebie formacji.
ROZDZIAŁ V

Zasady funkcjonowania klasy mundurowej

1. Klasy mundurowe dzielone są na plutony, wybierani są dowódcy.

2. Zadaniem dowódcy jest dbanie o ład i porządek w klasie mundurowej.

3. Uczniowie klas mundurowych po dzwonku na lekcję ustawiają się przed salą lekcyjną w 

określonym szyku i czekają na nauczyciela.

4. Uczniowi klasy mundurowej nie wolno nosić  podstawowego ubioru mundurowego w 

połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów oraz użytkowania 

przedmiotów mundurowych niezgodnie  z ich przeznaczeniem np.: noszenia rozpiętej bluzy, 

noszenie koszulki niewłożonej do spodni, niedopinania obuwia.

5. Uczniowie klas mundurowych bezwzględnie muszą się podporządkować zapisom w 

regulaminie klas mundurowych, Statucie Szkoły, przepisom BHP.

6. Uczniowie klas mundurowych obowiązkowo biora udział w tzw. zajęciach praktycznych, 

czyli: zbiórkach, zajeciach taktycznych, bytowanianiach oraz uczestniczączą w mustrze.

6.  W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej i opiekunów 

wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

7. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu obozu, strzelnicy lub zachowania 

stwarzającego zagrożenia życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.



8. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani. Uczniowie, 

którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

10.  Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru 

(obowiązuje zwolnienie lekarskie), lecz decyzję  o dopuszczeniu do zajęć podejmuje 

prowadzący zajęcia praktyczne lub wychowawca klasy. 

11. W innych przypadkach brak munduru powoduje niezaliczenie zajęć praktycznych.

12. Uczeń , który nie nosi munduru ma obniżone zachowanie. Propozycje oceny z zachowania 

zgłasza do wychowawcy klasy dowódca.

13. Instruktorzy mają obowiązek wyznaczenia czterech osób z każdej klasy do 

reprezentowania szkoły podczas zawodów. 

15.  Uczniowie klas mundurowych mają obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez 

szkołę zbiórkach odbywających się w trakcie długich przerw w szkole.

16. Nieusprawiedliwiony brak munduru, bądź nieobecność na co najmniej trzech zajęciach 

praktycznych skutkuje obniżeniem zachowania. 

17. Zajęcia praktyczne mogą się odbywać na godzinach wychowawczych na lekcjach  

edukacji dla bezpieczeństwa oraz w plenerze.

ROZDZIAŁ VI.

 PRAWA I OBOWIĄZKI KADETA.

1. KADET MA PRAWO:

a) do mianowania na kolejne wyższe stopnie w zgrupowaniu kadetów, zgodnie z zasadami 

nadawania tych stopni;

b) używania od momentu ślubowania tytułu i stopnia młodszego kadeta;

c) do jednego dnia wolnego od munduru bez uzasadnienia maksymalni raz w miesiącu

d) do podwyższenia swojej oceny z zachowania oraz otrzymania wyróżnienia za zauważalny 

wkład w dobre funkcjonowanie wszystkich klas mundurowych.

2. KADET MA OBOWIĄZEK:

a) noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie;

b) złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Zgrupowania 

Kadetów

c) uczestniczenia w zajęciach szkolnych (z wyjątkiem wypadków losowych), poszanowania 

munduru, godła i barw narodowych;



d) czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo 

obronnym (z wyjątkiem wypadków losowych);

e) godnego zachowania się, reprezentowania Szkoły i Klasy Mundurowej.

f) Uczęszczania na zajęcia praktyczne (zbiórki odbywające się w trakcie długich przerw)

g) Wykonywania rozkazów przełożonych. Od najwyższego do najniższego:

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Opiekun klas mundurowych

Wychowawca

Nauczyciele

Instruktorzy 

Dowódcy klasy.

3. Awans na kolejne stopnie.

a)  jest uhonorowaniem określonych postaw i wyników w nauce kadeta

b) awanse są przyznawane przez Instruktorów uroczyście na początku roku

c) zmiana Instruktorów odbywa się na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego dla 

maturzystów uroczyście w  obecności Pani Dyrektor

d) następni instruktorzy wybierani są wspólnie przez aktualnych, oraz nauczycieli 

prowadzących zajęcia z edb oraz działalności służb mundurowych.

4.  Wymogi na poszczególne stopnie:

MŁODSZY KADET – stopień nadawany uczniowi klasy mundurowej, który złożył 

uroczyste ślubowanie potwierdzające przynależność do klasy mundurowej

KADET - stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub 

rocznej uzyskał zachowanie minimum dobre oraz promocję do klasy następnej.

STARSZY KADET - stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub 

rocznej uzyskał zachowanie minimum dobre oraz promocję do klasy następnej.

 Instruktor - stopień nadawany kadetowi bądź starszemu kadetowi który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej uzyskał zachowanie minimum dobre. Stopień nadawany przez 

poprzednich instruktorów  



Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uczeń klasy 

mundurowej podlega sankcjom z katalogu kar, wymienionych w Statucie Szkoły,

2. Regulamin obowiązuje od 01 września 2018r.

Integralny załącznik:

nr 1 - Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych 

nr 2 - Rota i wzór aktu ślubowania ucznia klas mundurowych



Załącznik nr 1
do Regulaminu klas mundurowych

Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych

1. Uczniem klasy mundurowej może być:

1/ osoba, która ukończyła gimnazjum powszechne lub szkołę podstawową w myśl 

nowelizacji przepisów z 2017r. ustawy o systemie oświaty.

2/ osoba o nieposzlakowanej opinii społecznej – weryfikowana tylko w uzasadnionych 

przypadkach w oparciu o miejsce poprzedniej nauki i środowisko ucznia.

3/ osoba, która przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

zajęć wymagających szczególnego wysiłku fizycznego.

4/  osoba dbająca o kulturę osobistą, kulturę słowa i wygląd zewnętrzny (brak oznak 

świadczących o przynależności do różnych subkultur młodzieżowych, brak tatuaży w 

widocznych miejscach, brak kolczyków w części twarzowej - nos, wargi, brwi, policz-ki).

5/ osoba posiadająca ocenę z zachowania na poziomie co najmniej poprawnym

6/  uczeń, który nie otrzymał promocji do kolejnej klasy po uzyskaniu pozytywnej opinii od 

opiekuna grupy lub przewodniczącego klas mundurowych po zaliczeniu sesji poprawkowej.

2. Uczniem klasy mundurowej nie może być:

1/ osoba skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich jako nieletni 
sprawca czynu karalnego lub osoba wobec, której toczy się postępowanie, w którym wy-

stępuje jako nieletni sprawca czynu karalnego lub jako podejrzana vide oskarżona.

2/ uczeń naruszający regulamin ucznia klasy mundurowej i postanowienia Statutu Szkoły.

3/ uczeń, którego zachowanie i postępowanie wyczerpuje znamiona szeroko rozumianej 

demoralizacji.

4/ osoba objęta leczeniem od substancji psychoaktywnych lub osoba wobec której istnieje 
uzasadnione podejrzenie (zgromadzone dane), że zażywa środki narkotyczne lub jest uza-

leżniona od środków psychoaktywnych.

5/ osoba posiadająca stałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.

6/ osoba, która w okresie jednego semestru opuściła co najmniej 40% zajęć profilowych bez



Usprawiedliwienia.

7/ osoba, której zachowanie i sposób uczestnictwa we wszelkich zajęciach profilowych jest 
pasywne, naganne lub destabilizuje dyscyplinę w klasie mundurowej.

8/ skreślenie z klasy o profilu mundurowym lub z zajęć profilowych następuje na wniosek 
opiekuna grupy lub wychowawcy klasy albo przewodniczącego klas mundurowych.



Załącznik nr 2
do Regulaminu klas mundurowych

Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowksiego w Łazach

Rota Ślubowania ucznia klas mundurowym

Rota Ślubowania Ucznia Klas Mundurowym

„Ja, uczeń klasy pierwszej Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowksiego w Łazach  o 

kierunku mundurowym, ślubuję służyć społeczności szkolnej, przestrzegać Statutu Zespołu i 

Regulaminu klas mundurowych.

Wspierać słabszych i potrzebujących. Świadom podejmowanych obowiązków ucznia klasy o 

kierunku mundurowym ślubuję przestrzegać prawa, przeciwstawiać się przejawom agresji i 

nietolerancji.

Ślubuję pilnie zdobywać wiedzę i wystrzegać się czynów godzących w dobre imię szkoły. 

Ślubuję postępować honorowo i zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, mając na 

względzie szacunek dla innych ludzi.

mgr Marzena Orzoł
Dyrektor Zespołu Szkół

im. prof. Romana Gostkowskiego 
w Łazach 




