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INFORMACJE OGÓLNE
W związku z realizacją w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
innowacji pedagogicznej „bezpieczeństwo publiczne” utworzone są oddziały liceum
ogólnokształcącego zwane dalej „klasami mundurowymi”.
Ideą ich utworzenia i funkcjonowania jest przedstawienie młodzieży warunków służby
w formacjach związanych z bezpieczeństwem oraz przygotowywanie do jej podjęcia.
Realizacji tych celów służą zajęcia z przedmiotu „bezpieczeństwo publiczne”,
z innych przedmiotów nauczania z programu ramowego, zajęcia prowadzone przez
żołnierzy/funkcjonariuszy jednostek, z którymi szkoła (organ prowadzący) ma podpisane
porozumienia (umowy), spotkania z absolwentami pełniącymi czynną służbę w jednostkach
wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i in.
Prawa i obowiązki uczniów zawarte są w Statucie Szkoły oraz w Wewnątrzszkolnych
Zasadach Oceniania.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady organizacji i działalności klas
mundurowych i stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

§ 1.
NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Nabór odbywa się zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny.
2. Dodatkowe kryteria zwiększające szanse przyjęcia do klas mundurowych to:
1) ocena zachowania co najmniej poprawna;
2) brak przeciwwskazań medycznych, w tym brak zwolnienia całorocznego z
zajęć wychowania fizycznego;
3) osiągnięcia sportowe;
4) inne przydatne.
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§ 2.
PROGRAM NAUCZANIA
1. W klasach mundurowych realizowane są ramowe programy nauczania dla liceum
ogólnokształcącego (3 i 4 letniego).
2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
1) język angielski,
2) matematyka,
3) chemia,
4) geografia.
3. Dodatkowo w klasach mundurowych realizowany jest przedmiot „bezpieczeństwo
publiczne”.
4. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, specjalistów z jednostek wojskowych,
policji, straży pożarnej, miejskiej i innych formacji mundurowych, sędziów Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego oraz innych wg potrzeb.
5. Ocena z przedmiotu „bezpieczeństwo publiczne” umieszczana jest na świadectwach
szkolnych.
6. Kadeci klas mundurowych zdają egzamin maturalny zgodnie z obowiązującymi
przepisami CKE i mogą podjąć dalsze kształcenie na wybranych wyższych
uczelniach.

§ 3.
ŚLUBOWANIE
1. Uczniowie

pierwszych

klas

mundurowych

z

innowacją

pedagogiczną „bezpieczeństwo publiczne” podczas uroczystej akademii składają
ślubowanie.
2. Treść ślubowania:
Ja, uczeń klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne
w I Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica we Wschowie, ślubuję:
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Dbać o honor Ojczyzny



Szanować flagę i godło państwowe



Godnie nosić mundur



Przestrzegać prawa



Pomagać słabszym i potrzebującym



Okazywać szacunek przełożonym i starszym



Godnie reprezentować Szkołę, miasto, powiat, województwo i kraj.

3. Uczeń klasy mundurowej po złożeniu ślubowania nosi tytuł kadeta i takie określenie
stosowane jest w dalszej części niniejszego regulaminu.

§ 4.
NOSZENIE MUNDURU
1. Obowiązującym wzorem kroju munduru noszonego przez kadetów I ZS jest krój
munduru polowego WP wz. 2010, tj. umundurowania dwuczęściowego (spodnie,
bluza posiadająca stójkę pod szyją i pozbawiona ściągacza z tyłu).
2. Zestawy ubiorcze:
1) spodnie i bluza munduru polowego, buty typu wojskowego (czarne),
podkoszulek khaki lub czarny, beret- warunki letnie (dobra pogoda);
2) spodnie, bluza mund. pol., buty, podkoszulek, beret, ocieplacz pod kurtkę
ubrania ochronnego typu polar- warunki zimowe (niesprzyjające warunki
atmosferyczne).
3. O zastosowaniu odpowiedniego zestawu decyduje przełożony wg potrzeb i z dbałością
o jednolitość noszonego umundurowania.
4. Mundur noszony ma być z zachowaniem należnego mu szacunku i zgodnie
z niniejszymi postanowieniami.
5. Kadetów obowiązują również przepisy nadrzędne, tj. odpowiednie rozporządzenia
MON.
6. Kadeci zakupują mundury i należne wyposażenie na koszt własny.
7. Umundurowanie jest jednakowe bez względu na płeć.
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8. Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, posiadający
określony krój, kamuflaż i właściwe oznaki.
9. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz
utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd
zewnętrzny.
10. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania:
1) w ustalone „dni mundurowe”, w tym w drodze do i ze szkoły;
2) podczas szkoleń praktycznych, obozów szkoleniowych, innej działalności
szkoleniowej i działań o charakterze obronnym, zawodów użytecznobojowych, sportowo-obronnych i obronnych;
3) podczas

uroczystości

obchodów

świąt

państwowych,

wojskowych,

patriotycznych i szkolnych;
4) w innych okolicznościach określonych przez dyrektora szkoły (uprawnioną
osobę).
11. Podczas noszenia munduru należy:
1) użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały
określone niniejszym regulaminem;
2) każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie
dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta; nie wolno dokonywać
przeróbek i poprawek, które zniekształcają jego krój i fason;
3) przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które utraciły swoje walory użytkowe
(w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu kadeta) mogą być
używane tylko w czasie szkolenia praktycznego w obiektach szkoleniowych
(na

placach

ćwiczeń,

poligonach,

strzelnicach,

torach

przeszkód,

obozowiskach);
4) w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu należy
występować wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych, o
wysokich walorach reprezentacyjnych i wizerunkowych.
12. Zabrania się kadetom:
1) noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi
i na odwrót;
2) noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw
oraz stosowania oznak innych państw;
3) noszenia umundurowania niekompletnego;
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4) przenoszenia przedmiotów nieestetycznie opakowanych; teczki, plecaki,
mapniki, torby- jeśli nie są w obowiązującym kamuflażu, muszą być
w stonowanych kolorach: czarnym, ciemnych odcieniach szarości, khaki.

§ 5.
WYGLĄD KADETA
Kadet/kadeci występujący w mundurze ma/mają:
1) chłopak- krótko ostrzyżone włosy, ogoloną twarz (wąsy, broda krótko i schludnie
przystrzyżone);
2) dziewczyna- krótko ostrzyżone lub krótko upięte włosy, brak wyrazistego makijażu
i jaskrawo pomalowanych paznokci;
3) wszyscy- brak biżuterii i ozdób z wyjątkiem: zegarka na ręce, obrączki, drobnego
pierścionka, tabliczki z grupą krwi („nieśmiertelnika”), opasek na rękach
informujących o chorobach (uczuleniach).

§ 6.
SYSTEM STOPNI I ZASADY ICH NADAWANIA
1. Nadawanie wyższych stopni kadetom ma na celu nagradzanie ich wysiłku włożonego
w naukę i kreowanie właściwej postawy ucznia i obywatela, jak również spełniać ma
funkcję motywacyjną.
2. System stopni, ich oznaczeń oraz zasady nadawania zawarte są w tabeli:
Lp.

stopień

oznaczenie
stopnia

wymogi
min. śr. ocen

min. ocena

(bez ndst)

zachowania

1.

szeregowy kadet

-

-

-

2.

starszy szeregowy kadet

1 belka

3,0

dobre

3.

kapral kadet

2 belki

3,25

dobre
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4.

starszy kapral kadet

3 belki

3,75

dobre

5.

plutonowy kadet

4 belki

4,0

bardzo dobre

6.

starszy plutonowy kadet

5 belek

4,25

bardzo dobre

7.

sierżant kadet

krokiewka

4,5

bardzo dobre

8.

starszy sierżant kadet

2 krokiewki

4,75

wzorowe

9.

sierżant sztabowy kadet

1 belka i 2

5,0

wzorowe

krokiewki
3. Stopnie (z wyjątkiem szeregowego kadeta) są nadawane na podstawie zarządzenia
dyrektora szkoły na wniosek opiekuna/wychowawcy klasy.
4. W rażących przypadkach naruszenia ogólnie obowiązujących norm zachowania kadet
może zostać zarządzeniem dyrektora szkoły zdegradowany o jeden bądź więcej stopni.
5. Rażącymi naruszeniami skutkującymi degradacją są:
1) konflikt z prawem skutkujący skazaniem kadeta;
2) nagana dyrektora szkoły (nieobligatoryjnie);
3) wielokrotne naruszanie przepisów regulaminu;
4) zachowania chuligańskie (np. kradzież, pobicie, znęcanie się);
5) inne- decyduje zespół wychowawczy.
§ 7.
PRAWA KADETA
1. Prawa i obowiązki kadetów klas mundurowych- jako uczniów I Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica we Wschowie- określa Statut Szkoły.
2. Ponadto kadet klasy mundurowej ma prawo do:
1) używania tytułu kadeta;
2) noszenia właściwego umundurowania;
3) złożenia uroczystego ślubowania zgodnie z ceremoniałem szkoły;
4) mianowania na kolejne wyższe stopnie zgodnie z zasadami ich nadawania;
5) rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów;
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6) pomocy z zakresu realizowanych zajęć dodatkowych;
7)

uzyskania

dodatkowych

umiejętności

potwierdzonych

odpowiednimi

certyfikatami.

§ 8.
OBOWIĄZKI KADETA
1. Kadeci klas mundurowych zobowiązani są do:
1) godnego

reprezentowania

szkoły

w

czasie

uroczystości

szkolnych,

patriotycznych i państwowych;
2) godnego noszenia munduru zgodnie z regulaminem;
3) poszanowania munduru, godła i barw narodowych;
4) poszanowania prawa;
5) integrowania się ze społecznością szkolną;
6) uczestniczenia, zgodnie z programem,

w zajęciach strzeleckich, obozach

szkoleniowych oraz innych zajęciach dydaktycznych i specjalistycznych, w
tym wyjazdowych do ośrodków szkoleniowych;
7) ponoszenia opłat z tytułu zakupu umundurowania i emblematów-oznak,
wyjazdów, uczestnictwa w szkoleniach poza terenem szkoły (np. opłat za
autokar, wyżywienie, basen pływacki, amunicję strzelecką, opłat dla
instruktorów nie wchodzących w skład kadry dydaktycznej szkoły);
8) dbałości

o

swoją

sprawność

fizyczną

poprzez

uczestniczenie

w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych o charakterze
sportowym oraz w zajęciach na strzelnicy, w szkoleniu taktycznym i zajęciach
z zakresu samoobrony;
9) uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania
nieobecności na bieżąco, osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności;
10) uczestniczenia w obchodach uroczystości świąt państwowych, lokalnych i
patriotycznych w umundurowaniu klasy mundurowej.
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§ 9.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ
1. W czasie zajęć praktycznych na strzelnicach kadeci zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz do podporządkowania się poleceniom
przełożonych.
2. W razie naruszenia przez kadeta regulaminu strzelnicy (innych obiektów) bądź
zachowania stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia, kadet taki zostaje odsunięty od
zajęć.
3. W czasie zajęć praktycznych kadeci maja obowiązek być umundurowani oraz
zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne nauczycielowi lub instruktorowi.
4. Kadeci, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.
5. W wyjątkowych sytuacjach kadet 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 w sposób mogący naruszyć bezpieczeństwo
szkoły oraz który mógłby zagrażać życiu bądź zdrowiu innych osób.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
1. Naruszanie przez kadetów przepisów regulaminu może skutkować obniżeniem oceny
zachowania i/lub zastosowaniem kar przewidzianych w statucie szkoły.
2. Przełożonymi kadeta są: dyrektor szkoły, zastępcy dyrektora szkoły, koordynator do
spraw klas mundurowych, nauczyciele w czasie zajęć lekcyjnych, instruktorzy
podczas szkoleń specjalistycznych oraz kadeci funkcyjni . Bezpośrednim przełożonym
kadeta jest wychowawca klasy. Kadet zobowiązany jest wykonywać polecenia
przełożonych.
3. Kadeta obowiązuje droga służbowa.
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4. Dopuszcza się użytkowanie (do zakończenia nauki w szkole przez kadetów klasy
trzeciej) umundurowania innego niż określone w niniejszym regulaminie lecz na jego
zasadach.
5. Dopuszcza się do końca nauki w szkole obecnej klasie trzeciej noszenie oznak stopni
innych niż ustalone w niniejszym regulaminie.
6. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.
7. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia zarządzenia dyrektora szkoły o jego
wprowadzeniu.
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