REGULAMIN KLAS
O PROFILU SŁUŻB
MUNDUROWYCH W LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W ZESPOLE SZKÓŁ
TECHNICZNYCH W KOLE

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w KOLE ul. Kolejowa 11 ,62-600 Koło

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE.
§1
1. Regulamin nauki w klasach o profilu służb mundurowych Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Technicznych w Kole precyzuje organizację i proces nauczania
uczniów wymienionych klas.
2. Celem wprowadzenia „Regulaminu” jest podniesienie efektywności działań
zmierzających do przygotowania absolwentów tychże klas do pracy w służbach
mundurowych. Poprzez działania rozumie się:
- zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy służb mundurowych,
- wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą kreowanie ścieżki edukacyjnozawodowej związanej ze służbami mundurowymi,
- kształtowanie postaw moralnych i etycznych właściwych dla funkcjonariuszy służb
mundurowych
3. Podstawą dla niniejszego „Regulaminu” są dokumenty obowiązujące na terenie
Zespołu Szkół Technicznych w Kole, w tym Statut Szkoły.
§ 2
Uczniowie klas o profilu służb mundurowych
1. Uczniowie zostają przyjęci do klas o profilu służb mundurowych w wyniku
przeprowadzonej rekrutacji zgodnie z podstawą prawną
2. Po zapoznaniu się z niniejszym „Regulaminem” uczniowie potwierdzają
własnoręcznym podpisem test „zobowiązania” do jego przestrzegania, stanowiący
załącznik do niniejszego „Regulaminu”
3. Zobowiązanie do przestrzegania „Regulaminu” powinno być podpisane przez ucznia
nie później niż do końca pierwszego miesiąca (września) od rozpoczęcia cyklu
kształcenia w klasie o profilu służb mundurowych.

4. Uczeń, który nie wyraża zgody na podpisanie tekstu „Zobowiązania” traci możliwość
realizacji programu zajęć związanych z profilem służb mundurowych.
5. Rozpoczęcie i zakończenie nauki w klasie o profilu służb mundurowych przeprowadza
się w sposób uroczysty, zgodnie z ceremoniałem.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§ 3
1. W klasach o profilu służb mundurowych realizuje się ramowy program nauczania
właściwy dla Liceum Ogólnokształcącego oraz :
rozszerzenie programu nauczania z przedmiotów ogólnokształcących:
język angielski, matematyka, chemia lub fizyka a także zajęcia dodatkowe w ramach
zajęć specjalizacyjnych
2. Uczniowie klas o profilu służb mundurowych dodatkowo wykonują zadania oraz
realizują programy przyjęte przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych
w Kole, uwzględniające potrzeby i wymagania specyfiki klas mundurowych.
3. Autorski program nauczania zajęć specjalizacyjnych zatwierdzony przez Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Kole

przewiduje nauczanie treści wykraczających

poza podstawę programową związaną z:
1) podstawami prawa,
2) etyki zawodowej w służbach mundurowych,
3) podstawową terminologią strażacka, policyjną i wojskową.
4) wiadomościami z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego,
5) zasad służby w służbach mundurowych,
6) wybranych zagadnień samoobrony i technik interwencji,
7) strzelectwa sportowego i bojowego,
8) pierwszej pomocy przedmedycznej,
9) topografii
10) zarządzania kryzysowego,

11) obsługi broni bojowej,
12) przygotowaniem do służby zawodowej,
13) przygotowaniem absolwentów do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe,
3. Realizowanie programu nauczania odbywać się będzie w trakcie:
1) zajęć dydaktycznych w szkole,
2) prowadzenia zajęć w terenie,
3) wycieczek przedmiotowych,
4) kursów samoobrony,
5) zajęć sprawnościowych,
6) zajęć na basenie
7) obozów i warsztatów szkoleniowych
8) treningów kompetencyjnych
9) zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych,
10) spotkań z przedstawicielami służb mundurowych
4. Dodatkowe zajęcia realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo w „dniach
mundurowych”. Program nauczania jest skonstruowany tak, aby przygotował
absolwentów do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe oraz wskazał zasady
pracy zawodowej w służbach mundurowych.
5. Zajęcia z zakresu służb mundurowych prowadzone są przez oficerów jednostek
specjalnych wojska, policji , straży pożarnej, wojskowej komendy uzupełnień itp.
6. Oceny z zajęć dodatkowych wpisywane są w arkuszu ocen ucznia w miejscu na
„zajęcia dodatkowe” i wystawiane na świadectwie promocyjnym i świadectwie
ukończenia szkoły.
7. Ocena z zajęć dodatkowych wliczana jest do średniej ocen.
8. Nauka w klasie o profilu służb mundurowych powinna zakończyć się przystąpieniem
ucznia do egzaminu maturalnego oraz wyposażeniem go w wiedzę i umiejętności
praktyczne stanowiące podstawę do dalszego kreowania swojej ścieżki edukacyjnozawodowej pod kątem służb mundurowych.
9. Absolwenci „klas mundurowych” zdają maturę identyczną jak dla absolwentów
liceum ogólnokształcącego i mogą podjęć dowolny kierunek dalszego kształcenia.

ROZDZIAŁ III
UMUNDUROWANIE KADETÓW „KLAS MUNDUROWYCH”.
§4
1. Kadetów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie.
a) zakup umundurowania odbywa się na koszt kadeta.
2. Umundurowanie kadetów jest jednakowe dla dziewcząt i chłopców.
3. W szkole ustala się dwa „dni mundurowe” w tygodniu dla każdej klasy.
4 „Dni mundurowe” określa koordynator klas mundurowych w porozumieniu
z wychowawcami i nauczycielami zajęć specjalizacyjnych.
5. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych
i pozaszkolnych uroczystościach.
6. Uczeń obowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym
wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem,
postawą i postępowaniem reprezentuje szkołę.
a) dziewczęta : włosy spięte, brak biżuterii, makijaż jedynie delikatny, paznokcie
w naturalnym kolorze, brak widocznych tatuaży,itp.
b) chłopcy : włosy krótko ścięte, brak biżuterii, bez zarostu, brak widocznych
tatuaży, itp.

§5
1. Ustala się wzór umundurowania polowego dla kadeta

1) Umundurowanie dziewcząt

2)Umundurowanie chłopców

2. Umundurowanie kadeta jest koloru moro i składa się z:
1) spodni
2) panterki z logo
3) podkoszulka koloru zielonego
3) pasa
4) obuwia
5) beretu z logo orła wielkopolskiego
6) kurtki i rękawic w okresie zimowym
3. Ustala się wzór logo dla szkoły

Logo na beret kadeta

Logo na lewy rękaw umundurowania.

ROZDZIAŁ IV
STOPNIE WYŻSZEGO AWANSU KADETÓW KLAS MUNDUROWYCH
ORAZ KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA.
§6
1. Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem odpowiednich postaw i wyników
w nauce i zachowaniu ucznia, udziału w uroczystościach patriotyczno-religijnych na
terenie szkoły, miasta i województwa oraz odpowiednia frekwencja
2. Warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu jest uzyskanie pozytywnych ocen na
dany semestr.
3. Awanse uzyskiwane są na koniec każdego semestru.
4. Dopuszcza się dodatkowe awansowanie w czasie roku szkolnego, za wybitne
osiągnięcia np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz uzyskanie w nich
wysokich wyników.
5. Kolejne stopnie awans kadetom klas mundurowych nadawane są Zarządzeniem
Dyrektora szkoły.

WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE STOPNIE AWANSU:

Wprowadza się wzory oznak na naramiennikach umundurowania o szerokościach:
a) 10 mm
b) 20 mm
według następującego wzoru

SZEREGOWY KADET – stopień
nadawany uczniowi z chwilą
rozpoczęcia
nauki
w klasie mundurowej.
MŁODSZY KADET – stopień
nadawany młodszemu kadetowi,
który w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej uzyskał ocenę dobrą z
zachowania.
KADET – stopień nadawany
kadetowi, który w klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał
ocenę średnią nie niższą niż 3,00 i
bardzo dobrą ocenę zachowania.
STARSZY KADET – stopień
nadawany starszemu kadetowi, który
w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej uzyskał ocenę średnią nie
niższą niż 3,25 i bardzo dobrą ocenę
zachowania.
NADKADET - stopień nadawany
nadkadetowi, który w klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał
ocenę nie niższą niż 3,25 i wzorową
ocenę zachowania.
STARSZY NADKADET – stopień
nadawany
brygadierowi,
który
w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej uzyskał ocenę średnią nie
niższą
niż
3,50
i wzorową ocenę zachowania.
NADKADET DYPOLOMOWANY
- stopień nadawany kadetowi
dyplomowanemu ,

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH:
§7
1.Prawa i obowiązki uczniów kadetów „klas mundurowych” określa Statut Zespołu

Szkół Technicznych w Kole
2. Ponadto uczeń klasy mundurowej ma prawo do:
1) używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu kadeta.
2) noszenia umundurowania zgodnego z regulaminem
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 pod kierunkiem nauczycieli,
§8
1. 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) Postępowania zgodnie z rotą ślubowania (zał.1) i postanowieniami niniejszego
regulaminu
5) Dbania o dobre imię szkoły.
6) Dbania o sprawność fizyczną, wygląd zewnętrzny oraz kulturę osobistą

ROZDZIAŁ VI
PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP.
§9
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.

ROZDZIAŁ VII
WYRÓŻNIENIA i KARY
§ 10
1. Uczniom wyróżniającym się w nauce, wzorowo wypełniającym obowiązki kadeta zarówno obowiązkowe jak i nadobowiązkowe- oraz wykazującym wysokie
zdyscyplinowanie mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone
w Statucie Zespołu Szkół Technicznych.

2. Za postępowanie uchybiające godności ucznia klasy mundurowej lub rażące
zaniedbywanie swoich obowiązków kadeta, uczniowie mogą zostać ukarani:
zawieszeniem w obowiązkach kadeta, naganą dyrektora i/lub zdegradowaniem.
3. Za nieprzestrzeganie regulaminu „klas mundurowych”

uczniowie ponoszą

odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonym
w Statucie Zespołu Szkół Technicznych, a ponadto mogą zostać:
1) usunięci z klasy mundurowej,
2) przeniesieni do innej klasy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmują kolejno:
wychowawca, nauczyciele klas mundurowych, dyrektor.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Koło, dn……………………

Zobowiązanie
Oświadczam, że zapoznałam /-em się z Regulaminem klas o profilu służb
mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych
w Kole i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

