WSTĘP
Regulamin klasy Służb Mundurowych jest zbiorem postanowień regulujących
wewnętrzną działalność klasy Służb Mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w
Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie. Unormowania regulaminowe,
odnoszące się do podstawowych dziedzin życia ucznia klasy służb mundurowych
pozostają w organicznym związku z aktami normatywnymi wyższego rzędu. Nakłada to
na Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz uczniów realizujących program klasy służb
mundurowych szczególne obowiązki w zakresie znajomości i przestrzegania tych
przepisów.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uczniowie klasy służb mundurowych mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali
uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie a ponadto:
mają prawo:
•

rozwijania swoich zainteresowań;

•

do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i

wychowania;
•

do poszanowania swojej godności osobistej oraz swojej własności;

•

wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami;

•

do dodatkowej pomocy w nauce z zakresu szkolenia policyjnego

• noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami
przepisów obowiązujących w tym zakresie,

•

złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do

klasy

policyjnej.
§2
Do uczniów klas mundurowych mają zastosowanie postanowienia Statutu Szkoły oraz
wydane na jego podstawie regulaminy, programy i zarządzenia o ile przepisy niniejszego
Regulaminu nie stanowią inaczej
§3
Regulamin określa
• Wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych, w szczególności: zasady
umundurowania, znaki identyfikacyjne, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz
zasady kontroli umundurowania.
• Prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych.
• Zasady etyki wynikające z ogólnych wartości i norm moralnych uwzględniających
specyfikę uczniów.
• Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka logo wykonana w/g wzoru
zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

§4
ZASADY I SPOSÓB NOSZENIA UMUDUROWANIA
• Noszenie munduru przez uczniów klas mundurowych jest obowiązkowe.

• Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, przez co rozumiane
jest:
a) staranne uczesanie (dziewczęta - spięte lub krótkie włosy, chłopcy- schludnie i krótko
ostrzyżone włosy),
b) brak elementów biżuterii (kolczyki pierścionki, widoczne łańcuszki i bransoletki itp.),
c) brak ekscentrycznego upiększania ciała (widoczny makijaż, pomalowane paznokcie,
pomalowane włosy w nienaturalnej kolorystyce, tatuaże skóry itp.).
• Uczeń powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i dbać
o schludny wygląd.
§5
Uczniowie klas mundurowych obowiązani są do noszenia munduru
a) w trakcie wszystkich zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i
samoobrony),
b) w trakcie przerw międzylekcyjnych,
c) w trakcie uroczystości szkolnych,
d) w innych sytuacjach, wymagających godnego reprezentowania szkoły,
e) użytkowania przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem
umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem,
f) noszenia przedmiotów umundurowania , których stopień zużycia lub wygląd
zewnętrzny narusza godność munduru,
g. samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów
umundurowania,
h) w zależności od warunków atmosferycznych, o doborze umundurowania, decyduje
wychowawca klasy w uzgodnieniu z koordynatorem klas mundurowych. W dni upalne
uczniowie nie są zobowiązani do noszenia bluzy. Jednak obowiązuje jednolitość w
ubiorze wszystkich uczniów klasy.

§6
PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA
• Podstawowym ubiorem ucznia klasy dla służb mundurowych jest mundur ćwiczebny i
wyjściowy.
•

Mundur ćwiczebny - moro koloru czarnego.

•

Mundur wyjściowy koszula koloru niebieskiego z długim rękawkiem z pagonami,

spodnie/spódnica koloru czarnego, półbuty damskie lub męski letnie ,wierzchy butów nie
mogą być dziurkowane ani ozdobne wyszywane.
• koloru czarnego.
• Krawat granatowy.
•

Pas główny, skórzany w kolorze czarnym, a środek klamry na linii guzików.

•

Buty policyjne koloru czarnego – do munduru ćwiczebnego.

•

Bluza koloru czarnego uniwersalna dla wszystkich klas z pagonami.

ROZDZIAŁ II
ZASADY KONTROLI UMUNDUROWANIA
§7
• Kontrola umundurowania może przybierać formę:
a) kontroli oficjalnej w postaci apelu mundurowego,
b) kontroli nieoficjalnej w postaci bieżącej kontroli umundurowania przez wszystkich
nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.
•

Wynik kontroli mundurowej należy oznaczyć w dzienniku elektronicznym w rubryce

uwagi (w przypadku braku pełnego umundurowania).
• Przez brak pełnego umundurowania rozumie się brak jakiegokolwiek elementu
umundurowania, bądź posiadanie nieprawidłowych

elementu umundurowania (np.

kolorowe obuwie, bluzy dresowe, swetry, kolorowe sznurowadła, nieodpowiednie
spodnie itp.).
§8
PRZEPISY DYSCYPLINARNE
1. Za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków oraz wybitne osiągnięcia przełożeni
mają prawo wyróżnić podległych sobie uczniów klasy służb mundurowych .
2. Do wyróżnień zalicza się:
• pochwałę;
• dodatkowe punkty z zachowania;
• nagrodę rzeczową.
3. Wyróżnienie pochwałą mogą zastosować wszyscy przełożeni ucznia.
4. Za naruszenie dyscypliny szkoleniowej ucznia oraz zachowanie niegodne przełożeni
mają prawo ukarać podległych sobie uczniów. Do kar zalicza się:
• upomnienie;
• nagana;
• nagana dyrektora szkoły z wydaleniem z klasy.

§9
Uczeń ma obowiązek:
a) Dbać o dobre imię szkoły,
b) Przestrzegać postanowień Statutu szkoły i Regulaminu ,
c)Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami,
d) Dbać o wygląd zewnętrzny i być ubrany schludnie i estetycznie,
e) Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne i aktywnie w nich uczestniczyć,
f) Dyżurny klasy ma obowiązek złożyć meldunek o stanie klasy do zajęć lekcyjnych nauczycielowi przed rozpoczęciem każdej lekcji,

g) Zachowywać się zgodnie z zasadami etyki i przeciwstawiać się przejawom
wulgarności i brutalności.
§ 10
Zachowanie ucznia
Uczniowie klas mundurowych

objętych szkoleniem

muszą się podporządkować

przepisom B.H.P, dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie
strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych, przemarszach poza teren szkoły. W
czasie

zajęć

praktycznych,

uczniowie

zobowiązani

są

do

bezwzględnego

przestrzegania regulaminów oraz do podporządkowania się poleceniom nauczyciela koordynatora.

Uczeń

klasy

mundurowej

powinien

być

wzorem

cnót

i

zdyscyplinowania, sumiennie wykonywać obowiązek szkolny. Swoją postawą dawać
przykład innym uczniom szkoły. Regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne Uczeń
klasy mundurowej musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach z musztry i
dodatkowych zajęciach z samoobrony w ramach zajęć z WF. Uczeń klasy
mundurowej ma obowiązek zaliczyć na zakończenie każdej klasy test sprawności
fizycznej. Odpowiedzialni za przygotowanie będą bezpośrednio nauczyciele WF.

ROZDZIAŁ III
OCENIANIE I FREKWENCJA
§ 11
• Za udział we wszystkich zajęciach związanych z profilem klasy uczeń otrzymuje
oceny ujęte na potwierdzeniu ukończenia klasy mundurowej.

• Uczeń, który nie stosuje się do wymogów w zakresie umundurowania, zgodnie z
profilem klasy, otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania.
• Dopuszcza się jednokrotny brak umundurowania w półroczu. Każdy kolejny
odnotowany brak umundurowania powoduje obniżenie oceny z zachowania o jeden
stopień w dół.
• Notoryczny brak pełnego obowiązkowego umundurowania w trakcie lekcji i przerw
międzylekcyjnych świadczy o lekceważącym stosunku do munduru i podlega karze
zgodnie ze statutem szkoły
ROZDZIAŁ IV
DYSTYNKCJE I ZNAKI IDENTYFIKACYJNE
§ 12
Uczniowie klas mundurowych na ubiorach noszą dystynkcje i znaki
identyfikacyjne.
• Oznaki kontynuowania roku ( I,II,III), umieszcza się na naramiennikach koszuli lub
umundurowaniu ćwiczebnym.
• Odpowiednia ilość jest uzależniona od roku szkolnego danej klasy .
• Oznaczenia umieszcza się w linii prostej prostopadle do jego położenia w odległości
szerokości paska.
• Na koszulach umieszcza się identyfikacja szkoły na lewym rękawie.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
• Uczeń klasy mundurowej, rozpoczynający naukę w szkole, jest zobowiązany do
posiadania kompletu umundurowania.
• Koszt zakupu umundurowania pokrywają rodzice ucznia lub opiekunowie prawni.
• Nadzór nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawuje Dyrektor Szkoły.

§ 14
Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej nr …...../2016 z dnia
31.08.2016 r.
Załącznik:
załącznik n1 wzór oświadczenia ucznia;
załącznik nr 2 wzór oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów
załącznik nr 3 wzór roty ślubowania ucznia.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie ucznia o zapoznaniu się Regulaminem Klas
Mundurowych obowiązującym w Liceum Ogólnokształcącym Powiatowego Zespół
Szkół nr 1 w Kościerzynie

Oświadczam, że zapoznałem /-łam się z regulaminem klas mundurowych Liceum
Ogólnokształcącego Powiatowego Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie z prawami i
obowiązkami ucznia klasy mundurowej i zobowiązuje się do ich respektowania.

…........................................................
…....................................................................
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko ucznia)

Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem klas mundurowych

w

Liceum Ogólnokształcącym Powiatowego Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie i
zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zakupem umundurowania.

…........................................................
…....................................................................
(miejscowość, data)

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

TREŚĆ ROTY ŚLUBOWANIA
UCZNIA
Ja,
uczeń..........................................................................................................................
klasy...................................................................................................w..................................
...ślubuję służyć społeczności szkolnej, przestrzegać regulaminu szkoły, wspierać
słabszych i potrzebujących.
Świadom podejmowanych obowiązków ucznia klasy …...................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
zawsze na względzie szacunek dla innych ludzi.

…........................................................
…....................................................................
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko ucznia)

