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Regulamin klas mundurowych  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach  

 

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów 

w klasach mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.  

 

Rozdział I 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS MUNDUROWYCH 

 

1. Rekrutacja do klasy mundurowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie 

Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Tryb, 

zasady i terminy rekrutacji określa na każdy rok szkolny dyrektor szkoły. 

2. Do klas mundurowych obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia tj. 

1) ocena z zachowania - co najmniej dobra, 

2) osiągnięcia sportowe, 

3) brak przeciwwskazań lekarskich. 

3. Do klas wojskowych nie są przyjmowani uczniowie posiadający stałe zwolnienie 

lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.  

 

Rozdział II 

UMUNDUROWANIE UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH  

 

1. Uczniów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie. 

1) zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia; 

2) umundurowanie uczniów poza „dniami mundurowymi” przechowywane jest w domu. 

2. Umundurowanie uczniów jest jednakowe dla dziewcząt i chłopców. 
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3. Mundur dla ucznia klasy wojskowej powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku 

dla służb mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji 

Narodu Polskiego oraz tradycji walk o niepodległość i suwerenność. 

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym 

wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim 

wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje tradycję szkoły oraz wizerunek 

Wojska Polskiego. 

5. Ubiór ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami przepisów 

umundurowania. 

6. Naruszenie przepisów umundurowania skutkuje obniżeniem oceny ze sprawowania. 

7. Noszenie umundurowania obowiązkowe jest w „dni mundurowe”. Dyrektor szkoły 

określa corocznie „DNI MUNDUROWE”. 

8. Ponadto mundur nosi się: 

1) podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przedstawiciela szkoły, w czasie apelów 

z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych uroczystości 

szkolnych, 

2) w dniach oficjalnych świąt państwowych i resortowych, 

3) w czasie zajęć szkoleniowych w szkole, w jednostce wojskowej, na komendzie policji, 

na obozach szkoleniowych, w czasie pełnienia służby dyżurnej w ośrodkach 

szkoleniowych. 

9. Zabrania się uczniom klas mundurowych: 

1) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru 

cywilnego lub innych mundurów, 

2) użytkowania elementów umundurowania niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

3) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób 

nieuzasadniony i niezgodny z ich przeznaczeniem. 

 

Rozdział III 

PRAWA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH 

 

1. Prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych określa Statut Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. 
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2. Ponadto uczeń klasy mundurowej ma prawo do: 

1) używania, od chwili złożenia ślubowania, tytułu i stopnia młodszego kadeta, 

2) noszenia właściwego umundurowania, 

3) złożenia uroczystego ślubowania zgodnie z ceremoniałem szkoły, 

4) do mianowania na kolejne wyższe stopnie awansu, zgodnie z zasadami ich nadania, 

5) rozwijania swoich zainteresowań kierunkowych pod kierunkiem nauczycieli, 

6) dodatkowej pomocy z zakresu realizowanych zajęć dodatkowych. 

 

Rozdział IV 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH 

 

Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do: 

1. Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości szkolnych, kościelnych 

i państwowych. 

2. Godnego noszenia munduru. 

3. Poszanowania munduru, godła i barw narodowych. 

4. Pomocy i życzliwości dla kolegów z klas młodszych jak i rówieśników. 

5. Integrowania się ze społecznością szkolną. 

6. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy 

i umiejętności. 

7. Osiągania w klasyfikacjach śródrocznych i rocznych co najmniej oceny poprawnej 

z zachowania pod rygorem przesunięcia do klasy nie mundurowej. 

 

 

Rozdział V 

SYSTEM STOPNI MUNDUROWYCH 

 

1. Wszyscy uczniowie klasy mundurowej stanowią korpus kadetów. Awans na kolejne 

stopnie jest wynikiem wysiłku ucznia włożonego w prace nad swoim zachowaniem i 

w postępy w nauce. 
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2. Oznaka posiadanego stopnia są naszywki noszone po lewej stronie w górnej części 

munduru, w liczbie odpowiadającej przyznanemu stopniowi. 

3.W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach stosuje się następujące stopnie: 

1) młodszy kadet –stopień młodszego kadeta otrzymuje automatycznie każdy uczeń 

klasy mundurowej po złożeniu ślubowania; 

2) kadet –stopień nadawany młodszemu kadetowi w klasyfikacji rocznej – jeżeli uzyskał 

średnia z ocen co najmniej 3,00 (bez ocen niedostatecznych) i ocenę z zachowania co 

najmniej dobra oraz spełnił pozostałe warunki zawarte w niniejszym Regulaminu; 

3) starszy kadet –stopień nadawany kadetowi w klasyfikacji semestralnej lub rocznej – 

jeżeli uzyskał średnią co najmniej 3,30 (bez ocen niedostatecznych) oraz spełnił 

warunki zawarte w niniejszym Regulaminie; 

4) kadet sztabowy – stopień nadawany starszemu kadetowi, który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej – uzyskał średnią co najmniej 3,60 (bez ocen 

niedostatecznych) oraz spełnił warunki zawarte w niniejszym Regulaminie; 

5) kadet certyfikowany – stopień nadawany kadetowi sztabowemu, który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej – uzyskał średnią co najmniej 4,0 (bez ocen 

niedostatecznych) i otrzymał wzorowa ocenę z zachowania. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach w szczególnych 

wypadkach może przyznać wyższy stopnień uczniowi, który wykazuje się nienaganną 

postawą oraz otrzymał promocję do następnej klasy. 

 

Rozdział VI 

PRZYPADKI  RELEGOWANIA UCZNIÓW Z KLAS MUNDUROWYCH  

 

Uczeń  klasy wojskowej, może być usunięty z klasy wojskowej z pominięciem 

przewidzianych w STATUCIE szkoły, za: 

1) Naruszenie godności osobistej  uczniów, nauczycieli lub żołnierzy; 

2) Naruszenie dobrego imienia Żołnierza Polskiego, barw i symboli narodowych; 

3) Drastyczne naruszenie zasad koleżeństwa  i współpracy w klasie/szkole; 

4) Drastyczne lub permanentne naruszanie przepisów ubiorczych; 

5) Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub nauczycieli; 
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6) Dokonanie kradzieży; 

7) Przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły, internatu, jednostki wojskowej, 

podczas zgrupowań, obozów lub wycieczek szkolnych; 

8) Ocena nieodpowiednia lub niższa z zachowania, otrzymana na koniec semestru lub 

koniec roku; 

9)  50% nieobecność lub większą, na zajęciach ze szkolenia wojskowego lub zajęciach 

prowadzonych w ramach innowacji rozliczanych w cyklu semestralnym; 

10) Unikanie angażowania się w sprawy klas wojskowych, np. nieuczestniczenie 

w uroczystościach z udziałem wojska. 

 

Rozdział VII 

PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP 

 

1. W czasie zajęć praktycznych na strzelnicy, uczniowie zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz do podporządkowania się 

poleceniom przełożonych. 

2. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu bądź zachowania stwarzającego 

zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć. 

3. W czasie zajęć praktycznych uczniowie maja obowiązek być umundurowani. 

4. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych. 

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru 

(obowiązuje usprawiedliwienie), a decyzje o dopuszczeniu do zajęć podejmuje 

prowadzący zajęcia.  

6. Zabrania się wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie 

szkolenia praktycznego i teoretycznego, mogących naruszyć bezpieczeństwo szkoły 

oraz które mogłyby zagrażać życiu bądź zdrowiu osób drugich. 


