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Załącznik nr 1 do Statutu  

Liceum Ogólnokształcącego  

im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie 

 

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ 

 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W SOBOLEWIE 

W KLASACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ 

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE” 

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem 

dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach Liceum Ogólnokształcącego 

z innowacją pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne”. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas Liceum 

Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne”. 

2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do danej szkoły, 

klasy o wyżej wymienionym profilu. 

3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on elegancki 

i schludny wygląd zewnętrzny.  

4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami 

niniejszego regulaminu. 

5. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady: 

a. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt. 

b. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych 

(tj. dzień mundurowy – poniedziałek), uroczystości szkolnych, 

uroczystości kościelnych i państwowych, na które zostaje zaproszona 

szkoła. 

c. W zależności od warunków atmosferycznych, wychowawca decyduje 

o doborze umundurowania. W dni upalne uczniowie nie są zobowiązani 

do noszenia bluzy. 
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d. Wolno używać tylko te przedmioty mundurowe, które zostały 

zatwierdzone przez Rade Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sobolewie. 

e. Mundur powinien być dopasowany do sylwetki. 

f. Mundur ma być czysty i wyprasowany. 

6. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły 

podczas wyżej wymienionych uroczystości. O formie uczestnictwa decyduje 

Dyrektor Szkoły. 

7. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły, Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Liceum i Samorządem 

Uczniowskim ma prawo ukarać ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

II. PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA 

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy Liceum Ogólnokształcącego z innowacją 

pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne” jest mundur wyjściowy składający 

się z: 

a. Czapki z daszkiem koloru czarnego z białym napisem na czarnym tle 

„Bezpieczeństwo Publiczne”. 

b. Munduru moro z umieszczonym na lewym rękawie logo szkoły 

i umieszczoną nad lewą kieszenią naszywką „Bezpieczeństwo 

Publiczne”. 

c. T-shirtu’u koloru czarnego z naszywką „Bezpieczeństwo Publiczne” 

d. Pasa głównego, skórzanego koloru czarnego. 

e. Na mundurze wyjściowym z prawej strony nad kieszenią w kolejnych 

latach nauki będą umieszczone dodatkowe emblematy dotyczące: 

pierwszej pomocy w klasie pierwszej, strzelectwa w klasie drugiej, 

samoobrony w klasie trzeciej. 

f. Butów wojskowych koloru czarnego. 

g. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje ciepła czapka, szalik 

i rękawiczki w kolorze czarnym bez żadnego nadruku i ciemne 

wierzchnie okrycie. 
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2. Zabrania się uczniom klas mundurowych: 

a. Noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu 

z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów: 

 noszenia rozpuszczonych włosów (włosy winny być związane 

tak, aby nie opadały na mundur) 

 noszenia do munduru kolczyków, bransoletek i innych ozdób 

 stosowania wyrazistego makijażu 

 noszenia rozwiązanych butów, rozpiętego munduru, munduru 

bez paska, podwiniętych rękawów, trzymania rąk w kieszeni, 

wypuszczonych szelek – w dniu noszenia munduru. 

b. Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

c. Trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania 

w sposób nieuzasadniony z ich przeznaczeniem, np. poprzez nadmierne 

wypychanie zewnętrznych kieszeni. 

 

III. WYMOGI W STOSUNKU DO UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH 

1. Uczeń ma prawo: 

a. Rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela. 

b. Do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania 

i wychowania. 

c. Do poszanowania swojej godności osobistej, swojej własności i zdrowia. 

d. Wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a. Dbać o dobre imię szkoły. 

b. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie lekcji. 

c. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole 

regulaminami. 

d. Ma obowiązek chodzić ubrany schludnie i estetycznie. 

e. Punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, a w przypadku 

zastępstw powinni przebywać w wyznaczonych miejscach. 

f. Zachowywać się zgodnie z normami etyki chrześcijańskiej 

i przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności. 

g. Szanować poglądy innych ludzi, ich godność i wolność. 
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3. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować 

przepisom BHP dotyczącym pobytu na terenie strzelnicy, przemarszach poza 

teren szkoły, lub transportu na zajęcia poza teren szkoły. 

4. W czasie zajęć poza terenem szkoły, uczniowie zobowiązani są 

do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz podporządkowania się 

poleceniom kadry szkoleniowej. 

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

szkolenia praktycznego i teoretycznego mogących naruszyć bezpieczeństwo 

szkoły, oraz które mogłoby zagrażać życiu bądź zdrowiu osób drugich. 
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IV. OZNAKI KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA 

 

1. Znakiem ucznia klasy mundurowej „Bezpieczeństwo Publiczne” jest naszywka 

wykonana wg wzoru zatwierdzonego przez Dyrekcję Szkoły zawierająca nazwę 

szkoły, noszona na lewym rękawie koszuli i bluzy. 

2. Przyjęty w szkole regulamin pozwala uczniom klas mundurowych otrzymywać 

kolejne stopnie awansu. W momencie rozpoczęcie nauki uczeń otrzymuje 

stopień Kadeta. Kolejne stopnie awansu otrzymuje po uzyskaniu promocji 

do następnej klasy na zakończenie roku szkolnego.  

 

 

  Kadet      -    klasa pierwsza 

 

  Starszy Kadet    -     klasa druga  

 

  Kadet Sztabowy    -    klasa trzecia 

 

 

 

      V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. 


