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REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH 

 
 
 
 
 
 
 

 

• KLASA  STRAŻACKA z  ELEMENTAMI  RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO  I  POŻARNICTWA 

• KLASA  POLICYJNA  z  ELEMENTAMI  EDUKACJI  PRAWNEJ  

• KLASA WOJSKOWA 
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INFORMACJE OGÓLNE. 
 

01 września 2018 r. wprowadzono   nowatorski  program nauczania dotyczący klas: policyjnej z 

elementami edukacji prawnej, strażackiej z elementami ratownictwa medycznego i pożarnictwa oraz 

wojskowej. Praca w różnego rodzaju służbach mundurowych  jest ciekawą alternatywą dla młodych ludzi, 

a uczelnie resortowe stawiają wysokie wymagania rekrutacyjne.   

 

Innowacja  nauczania  polega  na  utworzeniu  „KLAS   MUNDUROWYCH” w   

 

         IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi 

                            im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. 

 

§ 1 

REKRUTACJA  UCZNIÓW  DO  KLAS  MUNDUROWYCH 

 

1. Rekrutacja do ” klas mundurowych” odbywa się na zasadach określonych w Statucie  

       IV   Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi 

       im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Tryb, zasady i terminy rekrutacji określa na każdy 

       rok  szkolny dyrektor szkoły w terminie do końca lutego. 

 

2. Do „klas mundurowych” obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia, tj. 

a.  test sprawnościowy do klasy wojskowej 

 

3.  Do „klas mundurowych” nie są przyjmowani uczniowie posiadający stałe zwolnienie      lekarskie 

z zajęć wychowania fizycznego. 

 

§ 2 

PROGRAM  NAUCZANIA 

 

1. W „klasach mundurowych” realizuje się ramowy program nauczania określony dla liceum     

ogólnokształcącego w cyklu 3-letnim z tym, że : 

- w  klasie  strażackiej  z  elementami  ratownictwa medycznego i pożarnictwa 

ustala się realizację przedmiotu uzupełniającego „ Elementy ratownictwa medycznego i pożarnictwa. ” 
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- w  klasie  policyjnej  z  elementami  edukacji  prawnej : 

ustala się realizację przedmiotu uzupełniającego „Bezpieczeństwo i porządek publiczny z edukacją 

prawną” 

- w klasie wojskowej: 

ustala się realizację przedmiotu uzupełniającego „Wojskowość” 

 

 

§ 3 

1. Realizacja programu nauczania odbywać się będzie w trakcie: 

    1)  zajęć dydaktycznych w szkole, 

    2)  zajęć w terenie, 

    3)  wycieczek przedmiotowych, 

    4)  kursów i obozów ( w tym w  klasach strażackich dwa obozy – jesienny i letni) 

    5)  zajęć sprawnościowych, 

    6)  zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych, 

    7)  spotkań z przedstawicielami służb mundurowych. 

     

2. Przedmiot uzupełniający realizowany jest w terminach ustalonych z przedstawicielami stosownych 

jednostek.  Program nauczania jest skonstruowany tak, aby przygotował  absolwentów do zdawania 

egzaminów na uczelnie resortowe oraz  wskazał specyfikę   pracy zawodowej w służbach mundurowych. 

 

3. Zajęcia z zakresu służb mundurowych prowadzone są zgodnie z programem przez pracowników policji, 

straży pożarnej, wojska polskiego. 

 

4. Oceny z przedmiotu uzupełniającego wpisywane są w arkuszu ocen ucznia w miejscu na to    

przeznaczonym oraz na świadectwie promocyjnym i świadectwie  ukończenia szkoły. 

 

5.  Ocena z przedmiotu uzupełniającego  wliczana jest do średniej ocen. 

 

6. Absolwenci „klas mundurowych” zdają maturę identyczną jak absolwenci  liceum ogólnokształcącego 

i mogą podjąć dowolny kierunek dalszego kształcenia. 

7.   Absolwenci „klas mundurowych” otrzymują certyfikat ukończenia. Decyzję o przyznaniu 

certyfikatu podejmuje w formie uchwały  Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy. 
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8.  Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie wszystkich obowiązków (§ 11) oraz uzyskanie 

oceny co najmniej dobrej z wychowania fizycznego i co najmniej oceny dobrej z zachowania. 

 

 

§ 4 

 

Stopnie  awansu  kadetów  klas  mundurowych  oraz  kryteria  ich  przyznawania. 

 

1. Uczniów  z chwilą rozpoczęcia nauki w klasie mundurowej określa się mianem „kadeci”. 

 

2.  Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem odpowiednich postaw i wyników  
 w nauce ucznia. 

 

3. Dopuszcza się dodatkowe awansowanie w czasie roku szkolnego za wybitne osiągnięcia, np. w 

konkursach lub  olimpiadach przedmiotowych oraz uzyskanie w nich wysokich wyników. 
 

4. Kolejne stopnie awansu kadetom klas mundurowych  nadawane są  zarządzeniem  Dyrektora 

Szkoły.  
 

5. Wprowadza  się  następujące  stopnie  awansu:  
 

1) MŁODSZY KADET – stopień nadawany uczniowi z chwilą rozpoczęcia nauki w klasie 

mundurowej; 
 

2) KADET – stopień nadawany młodszemu kadetowi podczas ślubowaniu uczniów klas 

mundurowych na sztandar szkoły; 
 

3) STARSZY KADET – stopień nadawany kadetowi, który w wyniku klasyfikacji semestralnej lub 

rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00 i nie otrzymał oceny niedostatecznej oraz otrzymał  

co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.  
 

4) NADKADET – stopień nadawany starszemu kadetowi, który w wyniku  klasyfikacji semestralnej 

lub rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.  
 

 

 

§ 5 

 

UMUNDUROWANIE  KADETÓW  „KLAS MUNDUROWYCH” 

 

1. Kadetów klasy mundurowej obowiązuje odpowiednie do klasy umundurowanie.  

    1) Zakup umundurowania odbywa się na koszt kadeta. 

2. Noszenie umundurowania obowiązkowe jest w  „dni mundurowe” w szkole, podczas 

     zajęć w jednostkach resortowych, podczas uroczystości szkolnych i uroczystości 

     państwowych, w których kadeci uczestniczą.  
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3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  wyznacza następujące „DNI MUNDUROWE”: 

wtorek oraz piątek 

 

4. Podczas dni mundurowych dyżurny klasy (lub przewodniczący klasy) na początku każdej lekcji ( nie 

międzyoddziałowej) składa nauczycielowi prowadzącemu zajęcia raport o stanie liczebnym klasy 

(ZAŁĄCZNIK 1). 

 

5. Wychowawcy klas mundurowych oraz nauczyciele podczas dni mundurowych zobowiązani są do  

kontroli stanu umundurowania uczniów. Wychowawca uwzględnienia to w ocenie z zachowania, zgodnie 

z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

 

§ 6 

 

1. Ustala się wzór umundurowania dla kadeta klasy strażackiej . 

 

Umundurowanie klasy strażackiej składa się z: 

A. munduru koszarowego dla ucznia i uczennicy: 
- bluza koszarowa,  czarna z logo szkoły, 

- spodnie koszarowe, czarne, 

- koszulka czarna z krótkim rękawem, 

- pas czarny, 

- obuwie czarne typu „militarnego”. 

      
      B. W wyjątkowych sytuacjach (np. warunki atmosferyczne) po konsultacji z wychowawcami  
           dopuszcza się formę umundurowania letniego: 

 - koszulka czarna z krótkim rękawem, z logo szkoły 

 - spodnie czarne, długie, bez mankietów (uczeń),  

 - czarna spódnica lub spodnie (uczennica), 
 - półbuty czarne. 

 

 

§ 7 

 

1. Ustala się wzór umundurowania dla kadeta klasy policyjnej. 

 

Umundurowanie klasy policyjnej składa się z: 
A. munduru galowego dla uczennicy: 

                 - marynarka damska błękitnoszara z logo szkoły, jednorzędowa z wykładanym kołnierzem i    
                 klapami, kieszenie dolne, cięte z klapkami, zapinana z przodu na 4 guziki; na  
                 ramionach marynarki umieszczone są naramienniki, 
               - biała koszula, 
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               - czarny krawat, 
               - spódnica czarna, prosta ( dolna krawędź spódnicy powinna mieścić się w                
                 przedziale: 5 cm nad kolanem- 5 cm poniżej kolana), 
               - rajstopy w kolorze cielistym, 
               - półbuty damskie, czarne, na obcasie typu „słupek” o wysokości od 5cm do 7    
                 cm. 

B. munduru galowego dla ucznia: 
- marynarka męska błękitnoszara, jednorzędowa z wykładanym kołnierzem i    
klapami, zapinana z przodu na 4 guziki; na  ramionach marynarki umieszczone są 

naramienniki. Kurtka męska ma naszyte na piersiach i po bokach poniżej linii pasa kieszenie 

nakładane z fałdkami i klapkami, 
- biała koszula, 

                - czarny krawat, 
                - skarpety czarne, 
                - spodnie czarne, długie, bez mankietów, 
                - półbuty sznurowane, czarne. 

           C.  wyjątkowych sytuacjach (np. warunki atmosferyczne) po konsultacji z wychowawcami  
               dopuszcza się formę umundurowania letniego dla uczennicy: 

                - czarna koszulka z krótkim rękawem z logo szkoły, imieniem i nazwiskiem kadeta oraz  
                napisem : „klasa policyjna”, 
                - czarne spodnie lub czarna spódnica, 
                - czarne buty. 
            D. wyjątkowych sytuacjach (np. warunki atmosferyczne) po konsultacji z wychowawcami  
                dopuszcza się formę umundurowania letniego dla ucznia: 
                - czarna koszulka z krótkim rękawem z logo szkoły, imieniem i nazwiskiem kadeta oraz  
                napisem : „klasa policyjna”, 
                - czarne spodnie, 
                - czarne buty. 
 

 

§ 8 

 

1. Ustala się wzór umundurowania dla kadeta klasy wojskowej. 

 

 

Umundurowanie klasy wojskowej składa się z: 

A.  munduru polowego wzór 2010 

 

§ 9 

 

Zabrania się uczniom „klas mundurowych”: 

 1) noszenia elementów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem   

umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem;  

2) noszenia elementów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub o znacznym stopniu ich 

zużycia; 

3) noszenia elementów umundurowania w połączeniu z częściami ubioru cywilnego; 
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4) samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek, które mogłyby zniekształcić części 

umundurowania 

5) tatuaży w widocznych i odsłoniętych miejscach oraz piercingu 

6) noszenia niestandardowych fryzur 

 

 

 

§10 

 

PRAWA  UCZNIÓW KLAS  MUNDUROWYCH 

 

1. Prawa i obowiązki uczniów kadetów „klas mundurowych” określa  

     Statut       IV   Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi 

       im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. 

2. Ponadto uczeń klasy mundurowej ma prawo do: 

    1) używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego  kadeta, 

     2)  noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności, 

     3)  złożenia uroczystego ślubowania zgodnie z ceremoniałem szkoły, 

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

     5)  rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli, 

     6) dodatkowej pomocy z zakresu zajęć dodatkowych realizowanych w klasie policyjnej, strażackiej i 

wojskowej. 

 

 

§ 11 

 

 

OBOWIĄZKI  UCZNIÓW KLAS  MUNDUROWYCH 
 

Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do: 

  

1. pełnej realizacji programu klasy mundurowej w całym cyklu kształcenia ( z wyjątkiem 

usprawiedliwionych sytuacji życiowych), 

 

 2.    uczestnictwa i godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

 3.    godnego noszenia munduru, 

 4.    poszanowania munduru, godła i barw narodowych, 

5.    pomocy i życzliwości dla kolegów z klas młodszych jak i rówieśników, 

6.    integrowania  się ze społecznością szkolną, 
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7.    nauki musztry. 

 

 

§ 12 

 

1. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani. 

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

teoretycznych. 

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

    (obowiązuje usprawiedliwienie), a decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący zajęcia.  

 

§ 13 

 

SKUTKI  NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU „KLAS MUNDUROWYCH” 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu „klas mundurowych”  uczniowi klasy mundurowej grożą kary 

przewidziane w Statucie    IV   Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi  

im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. 

2. Ponadto: 

a) usunięcie z klasy mundurowej, 

b) nieuzyskanie certyfikatu ukończenia klasy mundurowej. 

     

 

 

§ 14 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenie go na dany rok szkolny przez Radę 

Pedagogiczną.  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

Wzór meldunku: 

Dyżurny: Klasa baczność! 
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               Pani profesor/ panie profesorze, młodszy kadet/ kadet… (imię i nazwisko) ………………… 

melduje klasę … (oddział) … na zajęciach ,stan klasy: ….. (zgodny z listą w dzienniku lekcyjnym) , nieobecni: … 

(liczba nieobecnych) …. 

Nauczyciel: Dziękuje. 

Dyżurny: Klasa spocznij! 


