
Regulamin uczniów klas mundurowych
Zespołu Szkół

im. prof. Romana Gostkowskiego
w Łazach

Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły oraz 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

I. Postanowienia ogólne. 
1.Regulamin określa  charakter  klas  mundurowych,  wygląd  zewnętrzny uczniów do nich 
uczęszczających, prawa i obowiązki kadetów.
2.Zasady postępowania  uczniów  klas  mundurowych  w szkole  i  poza  nią  określa  Statut 
Szkoły.
3.Mundur,  jego  barwa  i  krój  są  zewnętrznym  znakiem przynależności  ucznia  do  klasy 
mundurowej.  Mundur ucznia  powinien  być  symbolem patriotyzmu i  szacunku dla  służb 
mundurowych.
4.Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne uczesanie, 
(dziewczęta-  upięte  lub  gładko  uczesane  włosy,  chłopcy  włosy  krótkie,  grzywka 
nieprzesłaniająca  oczu).  Zabrania  się  noszenia  do  munduru  kolczyków oraz  ozdób typu 
naszyjniki, bransolety, itp.
5.Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w 
stanie  zapewniającym  możliwie  wysoki  poziom  wyglądu  estetycznego  oraz  mieć 
świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Zespół Szkół im. 
prof. Romana Gostkowskiego .
6.Umundurowanie  ucznia  powinno  być  zawsze  zgodne  z  postanowieniami  niniejszego 
regulaminu.
7.Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:

a) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:

- dni nauki szkolnej oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
- uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa,
- uroczystości szkolnych.

b) wolno użytkować tylko te sorty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrekcję Szkoły;

c) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony;

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

 

8.Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy podczas 
uroczystości państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrekcja Szkoły.
9.Klasy mundurowe dzielone są na plutony, wybierani są dowódcy.
10.Zadaniem dowódcy jest dbanie o ład i porządek w klasie mundurowej.
11.Uczniowie klas mundurowych po dzwonku na lekcję ustawiają się przed salą lekcyjną w 
określonym szyku i czekają na nauczyciela.
12.Uczniowie  klas  starszych  mundurowych  powinni  dawać  uczniom  klas  młodszych 
mundurowych  dobry  przykład,  dbać  o  ich  właściwe  edukowanie  w  duchu  dyscypliny 
mundurowej,  np.  musztry,  przygotowanie  do  ślubowania  oraz  wspierać  ich  w 
rozwiązywaniu problemów.



13.W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notoryczne 
opuszczanie  zajęć  lekcyjnych  i  szkoleniowych,  uczeń  klasy  mundurowej  może  zostać 
ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły.

II. Podstawowy ubiór ucznia.

1.Podstawowe elementy ubioru ucznia:
- buty operacyjne czarne;

- spodnie bojówki czarne (klasa policyjna oraz klasa strażacka);

- spodnie bojówki wz. 93 pantera leśna (klasa wojskowa);

-  koszulka  z  krótkim  rękawem  czarna  z  napisem  na  plecach  „KLASA POLICYJNA”  (klasa 
policyjna);

-  koszulka  z  krótkim  rękawem  khaki  z  napisem  na  plecach  „KLASA STRAŻACKA”  (klasa 
strażacka);

- koszulka z krótkim rękawem czarna z napisem „KLASA WOJSKOWA” (klasa wojskowa);

- bluza z długim rękawem czarna (klasa policyjna oraz klasa strażacka);

- bluza z długim rękawem wz. 93 pantera leśna (klasa wojskowa);

- polar czarny z czarnymi wstawkami (klasa policyjna oraz klasa strażacka);

- polar czarny z wstawkami wz. 93 pantera leśna (klasa wojskowa);

- pas główny czarny (klasa policyjna oraz klasa strażacka);

- pas główny zielony (klasa wojskowa);

- beret zielony z orzełkiem(klasa wojskowa); dowódcy – beret bordowy z orzełkiem;

- czapka z daszkiem czarna (klasa policyjna oraz klasa strażacka),
- naszywki na mundurze: nazwisko, flaga.

 

2.Dodatkowymi elementami munduru mogą być:
a)  kurtka czarna;

b) peleryna przeciwdeszczowa - kolor czarny, khaki lub zielony,

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

 

3.Zabrania się uczniom klas mundurowych:  
a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub 
innych mundurów;

b) użytkowania  przedmiotów  mundurowych  niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem  np.:  noszenia 
rozpiętej bluzy, noszenie koszulki niewłożonej do spodni, niedopinania obuwia;

c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób 
nieuzasadniony ich przeznaczeniem, np.: poprzez  wypychanie nadmiernie 

zewnętrznych kieszeni. 
 

III. Wymogi wobec klas mundurowych.
 



1.Uczniowie  klas  mundurowych  bezwzględnie  muszą  się  podporządkować  zapisom  w 
Statucie Szkoły, przepisom B.H.P, dotyczących transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na 
strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych poza terenem szkoły.
2.W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 
regulaminów  oraz  podporządkowania  się  poleceniom  kadry  szkoleniowej  i  opiekunów 
wyznaczonych przez Dyrektora szkoły..
3.W  razie  naruszenia  przez  ucznia  regulaminu  obozu,  strzelnicy  lub  zachowania 
stwarzającego zagrożenia życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.
4.W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani. Uczniowie, 
którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.
5.Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru 
(obowiązuje  usprawiedliwienie),  lecz  decyzję  o  dopuszczeniu  do  zajęć  podejmuje 
prowadzący zajęcia praktyczne lub wychowawca klasy.
6.Brak munduru powoduje niezaliczenie zajęć praktycznych.
7.Zwolnienia z zajęć praktycznych, w tym WF, na czas dłuższy niż dwa dni będą uznawane 
tylko od lekarza.
8.Zajęcia praktyczne dotyczące profilu klasy mundurowej odbywają się raz w miesiącu.
9.Uczniowie klas mundurowych mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach praktycznych 
(za wyjątkiem wypadków losowych).
10.Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach teoretycznych może być zaliczona,  formę 
zaliczenia ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.
11.Uczniowie klas mundurowych mają obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez 
szkołę zajęciach pływackich na basenie.

IV. 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)  otrzymania  po  spełnieniu  kryteriów  i  ukończeniu  szkolenia  (koniec  klasy  II)  tytułu „Kadet 
Prymus" wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenie -warunkiem jest;

•średnia minimum 4,0,
•ocena z zachowania minimum dobra,
- udział we wszystkich zajęciach praktycznych zaplanowanych na dany rok szkolny.
•

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  (za  wyjątkiem  wypadków  losowych),
d) poszanowania munduru, godła i barw narodowych;

e) czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo-obronnym 
(za wyjątkiem wypadków losowych);

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



Załącznik nr 1 – Regulamin nadawania stopni awansów.

Załącznik nr 1

Regulamin nadawania stopni awansów
 

1.Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem określonych postaw i wyników w nauce 
kadeta.
2.Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia jest, noszona na pagonach, nakładka w paski - 
„belki" - w ilości odpowiadającej posiadanemu stopniowi.
3.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 średnią z ocen nie niższą niż  3,00 (bez ocen niedostatecznych),  zachowanie minimum 
dobre oraz promocję do klasy następnej.

- STARSZY KADET - stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej 
uzyskał średnią z ocen nie niższą niż  3,00 (bez ocen niedostatecznych),  zachowanie minimum 
dobre oraz promocję do klasy następnej.

4. Wzory pagonów na poszczególny stopień:

a) klasa policyjna i klasa strażacka:
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 b) klasa wojskowa
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