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REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZNIÓW
KLAS MUNDUROWYCH
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INFORMACJE PODSTAWOWE
§1
W szkole w ramach innowacji pedagogicznej funkcjonują klasy mundurowe:
1) wojskowo-obronna,
2) policyjna.
§2
Nabór do wymienionych klas odbywa się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.
§3
Uczniów klasy wojskowej i policyjnej obowiązują wszystkie przepisy, jakie dotyczą
uczniów szkoły zawarte w Statucie Szkoły.
§4
Uczniów klasy wojskowej obowiązuje ubiór:
1) mundur polowy w kolorze khaki, buty czarne, pas parciany z metalową klamrą, beret
koloru niebieskiego z orłem wojsk lądowych;
2) ubiór letni – spodnie munduru polowego, koszula koloru khaki (oliwkowy) buty lekkie
(dowolne), kryte w kolorze czarnym, czapka polowa, polar zielony (czarny);
3) uczniowie noszą emblemat klasy wojskowo-obronnej umieszczony na kieszeni lewego
rękawa bluzy polowej lub polaru oraz na prawym ramieniu emblemat rozpoznawczy
jednostek obrony wybrzeża;
4) nad prawą kieszonką bluzy polowej i po prawej stronie polaru uczniowie noszą
przymocowane nazwisko ucznia.
§5
Uczniów klas policyjnych obowiązuje ubiór:
1) ubiór polowy – bluza, spodnie koloru czarnego, czapka czarna z daszkiem, pas, buty
(trzewiki) koloru czarnego;
2) ubiór wyjściowy letni – chłopcy: spodnie koloru czarnego polowe lub kloszowe z kantem,
półbuty czarne, koszula niebieska, krawat czarny, czapka z daszkiem koloru czarnego,
dziewczęta – spódnica do kolan koloru czarnego ,spodnie koloru czarnego polowe lub
kloszowe z kantem, pantofle kryte czarne, koszula niebieska, krawat czarny, czapka z
daszkiem koloru czarnego;
3) uczniowie noszą emblemat klasy policyjnej na lewym rękawie.
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§6
Uczniowie zobowiązani są do chodzenia w umundurowaniu przez cztery dni nauki.
Jeden dzień jest dniem „cywilnym”. Dzień ten ustala się z wychowawcą klasy na początku
roku szkolnego. Nie może być to jednak dzień, w którym są zajęcia kierunkowe (PO, PW,
PP).Na zajęcia poza terenem szkoły (np. wyjazd do teatru) ubiór ustala prowadzący zajęcia.
§7
1.Umundurowanie uczniów powinno być czyste, buty wyczyszczone i zapastowane.
Wszystkie kieszenie mają być zapięte, pas dociągnięty, zapięty i noszony nad biodrami (nad
kieszeniami bluzy munduru).
2.Uczniowie w mundurach nie mogą nosić w widocznych częściach ciała (brwiach, języku,
brodzie, uszach) kolczyków oraz innych ozdób i biżuterii za wyjątkiem: obrączki, sygnetu,
pierścionka oraz małych i skromnych kolczyków noszonych przez uczennice.
3.Uczniowie (chłopcy) klas mundurowych winni mieć włosy schludnie, krótko ostrzyżone i
ogolony zarost twarzy. Uczennice winny upinać włosy w taki sposób by nie przeszkadzały
w wykonywaniu czynności podczas zajęć lekcyjnych (kitka, kucyki, warkocz, warkoczyki
itp.)
4.W klasie podczas lekcji, na korytarzu i w innych pomieszczeniach uczniowie przebywają
bez nakrycia głowy (beretu, czapki), natomiast wychodząc z budynku, przebywając poza
nim nakładają nakrycie głowy.
5.Uczniom przebywającym w umundurowaniu nie wolno trzymać rąk w kieszeniach spodni,
bluz i kurtek.
6.Uczniowie noszący mundur winni dbać o estetyczne, czyste torby i plecaki.
7.Uczeń podróżujący środkami komunikacji publicznej, może w przedziale, na korytarzu
wagonu kolejowego, w autobusie, zdjąć nakrycie głowy, natomiast w środkach komunikacji
dalekobieżnej – płaszcz (kurtkę), bluzę, pas, krawat, jednak przed wyjściem ubiera się
zgodnie z przepisami.
§8
1.Uczniowie wobec siebie, w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz osób
postronnych winni przestrzegać zasad etycznych, norm współżycia społecznego,
zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie.
2.Uczniów obowiązuje posłuszeństwo, lojalność i poszanowanie przełożonych i starszych.
Niedopuszczalne jest narażanie autorytetu innego ucznia.
3.Uczniów obowiązuje poszanowanie języka ojczystego, kultura słowa, powstrzymywanie się
od używania słów wulgarnych i nieprzyzwoitych gestów.
4. Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.
5.W przypadku niewłaściwego zachowania, wyglądu zewnętrznego, łamania regulaminów
szkoły uczniom mogą zwracać uwagę wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
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§9
Uczniowie klas mundurowych przed każdą lekcją składają prowadzącemu zajęcia
meldunek (zwięzłą informację) o stanie klasy. Meldunek składa dyżurny, a pozostali
uczniowie pozostają w postawie stojącej.
Treść meldunku: „Pani Profesor! (Panie Profesorze, Panie Majorze). Dyżurny klasy …...
uczeń …... melduje klasę gotową do zajęć.
§10
1.Szczegółowe zasady zachowania uczniów obowiązujące na zajęciach kierunkowych
(PO, PW, PP) przedstawiają nauczyciele prowadzący te zajęcia na początku roku
szkolnego.
2.Uczeń nie stosujący się do zasad niniejszego Regulaminu oraz pozostałych przepisów
zawartych w Statucie Szkoły może zostać ukarany zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym
Szkoły stanowiącym załącznik nr 7do Statutu Szkoły.
3.Każdorazowe naruszanie zasad będzie odnotowywane w zeszycie wychowawcy:
1) 2 uwagi – uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy;
2) 2 uwagi kolejne – uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy z powiadomieniem
rodziców;
3) 2 uwagi kolejne – uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora z powiadomieniem rodziców.
4.W przypadku powtarzającego się nadal niewłaściwego zachowania uczeń może zostać
przeniesiony do innej klasy, zobowiązany do podpisania kontraktu lub skreślony z listy
uczniów.

POZOSTAŁE USTALENIA
§ 11
1. Koszty umundurowania ponoszą rodzice uczniów.
2. Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w praktycznych zajęciach (np. na strzelnicy i
innych), których częściowe koszty pokrywają rodzice uczniów.
3. Uczniowie klasy wojskowej uczestniczą w obozach wypoczynkowo-kondycyjnych.
Koszty związane z obozami ponoszą rodzice uczniów.
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