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REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH 

w ZESPOLE SZKÓŁ i PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w BIELAWIE  

 
Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 
 
§1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania w szkole uczniów realizujących 
następujące innowacje pedagogiczne: 
1) Edukacja policyjna w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie; 
2) Edukacja wojskowa w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie; 
3) Ochrona pożarowa w budownictwie – klasa strażacka w Zespole Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie. 
2. Regulamin określa w szczególności zasady, które nie są ujęte w Statucie Szkoły i innych 
regulaminach wewnętrznych, w tym umundurowanie, procedurę awansu oraz prawa  
i obowiązki, kary i nagrody dla uczniów klas realizujących innowacje.  
3. Klasy realizujące innowacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „klasami 
mundurowymi”. 
4. Rekrutacja uczniów do klas mundurowych odbywa się w oparciu o ogólny regulamin 
rekrutacji do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz zgodę 
ucznia i jego rodziców na realizację innowacji pedagogicznej. 
5. Uczniów uczęszczających do klas mundurowych, niezależnie od stopnia awansu nazywa 
się kadetami. 
6. Ucznia klasy mundurowej obowiązują zasady zachowania się, określone w niniejszym 
regulaminie. 
 
§2. Funkcjonowanie klas mundurowych 
1. Nadzór nad realizacją innowacji pedagogicznych oraz respektowaniem zapisów niniejszego 
regulaminu, pełni dyrektor szkoły przy współpracy z Zespołem ds. innowacji pedagogicznych 
w klasach mundurowych, zwany dalej Zespołem. 
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 powołuje corocznie dyrektor szkoły, a w jego skład 
wchodzą: wyznaczony przez dyrektora szkoły koordynator ds. klas mundurowych, 
wychowawcy klas mundurowych, inni nauczyciele wskazani przez dyrektora. 
3. W każdym roku szkolnym dyrektor szkoły ustala dni tygodnia, zwane dalej dniami 
mundurowymi, w których uczniowie realizujący innowacje są zobowiązani uczestniczyć  
w zajęciach w umundurowaniu. 
4. Dniem mundurowym może być również inny dzień, w którym odbywają się ważne 
uroczystości szkolne lub państwowe. 
5. Każdą klasę mundurową, zwaną również pododdziałem, reprezentuje dowódca wybrany  
w demokratycznych wyborach klasowych. Funkcję dowódcy może pełnić przewodniczący 
klasy. 
6. Dowódca wybiera spośród pozostałych uczniów klasy dwóch zastępców. 
7. Kadetów w klasach mundurowych obowiązuje składanie meldunku, zgodnie  
z obowiązującą formułą, określoną w załączniku nr 1  do niniejszego regulaminu - „Formuła 
składania meldunku w klasach mundurowych”.  
8. Składanie meldunku prowadzącemu zajęcia edukacyjne odbywa się na początku każdej 
lekcji w dniach mundurowych, o których mowa w ust. 3. 



9. Meldunek składa dowódca pododdziału, lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności 
danego dnia, meldunek składa kadet wyznaczony przez nauczyciela. 
10. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może zwolnić dowódcę pododdziału,  
z obowiązku złożenia meldunku, jedynie z ważnych przyczyn. 
11. Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w apelach zwoływanych przez dyrektora 
szkoły w zależności od potrzeb.  
12. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem klas mundurowych sprawują wychowawcy 
klas, którzy pozostają w stałym kontakcie z koordynatorem ds. klas mundurowych. 
13. W każdym profilu mundurowym (policyjnym, wojskowym i strażackim) można utworzyć 
międzyklasowy pododdział reprezentacyjny, którego członkowie mają prawo używać 
dodatkowe oznaczenie KOMPANIA REPREZENTACYJNA. 
14. Spośród członków pododdziału reprezentacyjnego wybiera się kandydatów do pocztu 
sztandarowego szkoły. 
 
§3. Umundurowanie 
1. Umundurowanie kadeta powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego 
regulaminu. 
2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do danej klasy mundurowej  
tj. wojskowej, policyjnej, strażackiej.   
3. Noszenie munduru jest dla ucznia klasy mundurowej oznaką patriotyzmu, szacunku dla 
służb mundurowych, oraz potwierdzeniem uczęszczania do klasy mundurowej.  
4. W zależności od warunków atmosferycznych, o doborze elementów umundurowania, 
decyduje wychowawca klasy w uzgodnieniu z koordynatorem klas mundurowych. W dni 
upalne uczniowie są zwolnieni z noszenia bluzy.  
5. Wszystkich uczniów klasy obowiązuje jednolitość w umundurowaniu.  
6. Szczegółowe zasady noszenia podstawowych elementów umundurowania: 
1) mundur powinien być odpowiednio dopasowany do sylwetki; 
2) bluza mundurowa powinna być pozapinana; 
3) elementy umundurowania wchodzące w skład kompletu muszą być w tym samym kolorze  
i odcieniu; 
4) pas główny nosi się do spodni polowych z koszulką T-shirt lub na bluzie; 
5) zabrania się: 
a) noszenia mocnego makijażu,  
b) noszenia różnego rodzaju biżuterii, ozdób, za wyjątkiem obrączki lub pierścionka, małych 
kolczyków nie wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej, 
c) łączenia  z umundurowaniem elementów odzieży cywilnej, które nie zostały określone  
w regulaminie (kolorowe koszulki, bluzy itp.); 
d) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania np. poprzez nadmierne 
wypychanie zewnętrznych kieszeni; 
e) użytkowania munduru i jego elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem; 
6) nakrycie głowy należy zakładać po opuszczeniu budynku; 
7) apaszkę barwy jednolitej noszą pododdziały reprezentacyjne podczas uroczystości. 
7. Elementy umundurowania klasy o profilu wojskowym:  
1) bluza moro typu „Pantera”, z napisem KLASA WOJSKOWA nad lewą kieszenią; 
2) spodnie moro typu „Pantera”; 
3) czarny pas główny skórzany/parciany; 
4) czarne buty za kostkę typu „Desanty”; 
5) koszulka khaki typu T-shirt z napisem KLASA WOJSKOWA na plecach i GR§MO nad 
lewą kieszenią; 
6) beret zielony wz. MON z orłem klas mundurowych. 
8. Elementy umundurowania klasy o profilu policyjnym:  



1) bluza moro typu desantowego koloru czarnego z napisem KLASA POLICYJNA  
na plecach i nad lewą kieszenią; 
2) spodnie moro typu desantowego koloru czarnego; 
3) czarny pas główny skórzany/parciany;  
4) czarne buty za kostkę „Desanty”; 
5) koszulka czarna typu T-shirt z napisem KLASA POLICYJNA na plecach i GR§MO nad 
lewą kieszenią; 
6) czapka z daszkiem  koloru czarnego z orłem państwowym wzór policyjny z napisem 
„GR§MO” na szarfie. 
9. Elementy umundurowania klasy o profilu strażackim:  
1) bluza moro typu desantowego koloru czarnego z napisem KLASA STRAŻACKA  
na plecach i nad lewą kieszenią; 
2) spodnie moro typu desantowego koloru czarnego; 
3) czarny pas główny skórzany/parciany;  
4) czarne buty za kostkę typu „Desanty”; 
5) koszulka czarna typu T-shirt z napisem KLASA STRAŻACKA na plecach i GR§MO nad 
lewą kieszenią; 
6) czapka z daszkiem koloru czarnego z orłem klas mundurowych; 
7) dopuszczalne jest noszenie umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli uczeń jest 
członkiem tej formacji mundurowej. 
10. W przypadku gdy uczeń przyszedł nieumundurowany w dni mundurowe, wychowawca 
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 
11. Sprawy sporne dotyczące noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Szkoły.  
 
§4. Oznaczenia uczniów klas mundurowych. 
1. Oznaczeniami ucznia klasy o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim są naszywki, 
których wzory nr 1-3 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu – „Wzory oznaczeń 
uczniów klas mundurowych”. 
2. Pododdział reprezentacyjny na lewym rękawie, nad kieszonką bluzy ma umieszczoną 
naszywkę z napisem KOMPANIA REPREZENTACYJNA, wg wzoru nr 4 określonego  
w załączniku nr 2. 
3. Oznaczenia stopni awansu: 
1) młodszy kadet – pusty naramiennik; 
2) kadet – jedna belka; 
3) starszy kadet – dwie belki; 
4) nadkadet – trzy belki; 
4. Dopuszcza się używania innych oznaczeń formacji mundurowych lub stowarzyszeń 
proobronnych, pod warunkiem, że uczeń jest ich członkiem, a organizacje te działają na 
terenie szkoły na podstawie stosownego porozumienia. 
 
§5. Zasady awansowania 
1. Stopnie awansu i zasady ich przyznawania na czas nauki w klasie mundurowej: 
1) młodszy kadet – stopień nadawany uczniowi z chwilą przyjęcia do klasy mundurowej; 
2) kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który uzyskał promocję do klasy drugiej 
otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz aktywnie uczestniczył w działaniach 
skierowanych do klas mundurowych; 
3) starszy kadet – stopień nadawany kadetowi, który uzyskał promocję do klasy trzeciej 
otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz aktywnie uczestniczył w działaniach 
skierowanych do klas mundurowych; 
4) nadkadet  - stopień nadawany starszemu kadetowi, który uzyskał promocję do klasy 
czwartej, otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz aktywnie uczestniczył  
w działaniach skierowanych do klas mundurowych. 



 
§6. Prawa i obowiązki kadeta  
1. Kadet ma prawo do: 
1) używania munduru, noszenia oznaczeń, zgodnie z zasadami określonymi w § 3; 
2) awansu na wyższy stopień po spełnieniu warunków określonych w § 5; 
3) udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych skierowanych do klas mundurowych; 
4) udziału w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez szkołę; 
5) udziału w stacjonarnych formach i spotkaniach z przedstawicielami służb mundurowych. 
2. Uczeń klasy mundurowej jest zobowiązany: 
1) być wzorem cnót i zdyscyplinowania; 
2) godnie reprezentować Szkołę;  
3) sumiennie wykonywać wszystkie obowiązki szkolne i powierzone zadania; 
4) swoją postawą dawać dobry przykład innym uczniom Szkoły; 
5) mieć schludny wygląd zewnętrzny; 
6) dążyć do osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów oraz z zachowania. 
3. Ucznia klasy mundurowej obowiązuje: 
1) poszanowanie języka ojczystego, kultura słowa, powstrzymywanie się od używania gestów 
i słów wulgarnych i nieprzyzwoitych; 
2) dbałość o poszanowanie symboli narodowych i szkolnych: godła, hymnu i flagi 
państwowej, sztandaru i logo szkoły oraz munduru; 
3) noszenia munduru w czasie zajęć szkolnych w dni mundurowe ustalone przez dyrektora 
szkoły oraz w czasie uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy szkoła; 
4) dbałość o mundur w taki sposób, aby zachował on elegancki i schludny wygląd; 
5) noszenie munduru jedynie na terenie szkoły, za wyjątkiem drogi do i ze szkoły; 
6) zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych;  
7) uczestnictwo w dodatkowych zajęciach objętych planem pracy dla klas mundurowych. 
4. W sytuacji niestosowania się ucznia do obowiązków, o których mowa w niniejszym 
regulaminie,  zostaną zastosowane konsekwencje określone w § 7 Nagrody i kary. 
 
§7. Nagrody i kary  
1. Uczniowi, który stosuje się do wymogów niniejszego regulaminu i Statutu Szkoły oraz 
wyróżnia się swoją postawą i zaangażowaniem w realizacji przedsięwzięć na tle innych 
uczniów klas mundurowych, niezależnie od nagród przewidzianych w Statucie Szkoły, mogą 
być przyznane następujące nagrody: 
1) pochwała na forum klasy przez wychowawcą klasy oraz odnotowanie tego faktu  
w dzienniku; 
2) pochwała na forum szkoły przez dyrektora szkoły oraz odnotowanie tego faktu  
w dzienniku; 
4) nagroda rzeczowa; 
5) pierwszeństwo w rekrutacji do przedsięwzięć, w których liczba miejsc jest ograniczona. 
2. Wobec ucznia, który nie stosuje się do wymogów regulaminu i Statutu Szkoły, niezależnie 
od kar przewidzianych w Statucie Szkoły, mogą być zastosowane następujące kary: 
1) czasowe odsunięcie od dodatkowych przedsięwzięć w klasach mundurowych  
(np. wycieczki, obozy, wizyty w jednostkach); 
2) czasowe pozbawienie prawa noszenia munduru; 
3) pozbawienie prawa awansu; 
4) czasowe zawieszenie udziału w innowacji pedagogicznej klas mundurowych; 
5) stałe odsunięcie od innowacji pedagogicznej klasy mundurowej. 
 
 
 



§8. Postanowienia końcowe  
1. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klas Mundurowych 
rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem.  
2. O przyznanie odznaczeń, nagród i awansu  wnioskuje pisemnie wychowawca ucznia. 
Wniosek rozpatruje Zespół. Decyzję zatwierdza dyrektor szkoły.  
3. Rozpatrywaniem problemów wychowawczych oraz udzielaniem kar uczniom klas 
mundurowych, zajmuje się na wniosek wychowawcy ucznia Zespół wraz z Zespołem  
ds. Profilaktyki i Wychowania. 
4. Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 
5. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dyrektora szkoły lub Zespołu, 
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 


