Regulamin Klas Mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
Prawa i obowiązki uczniów w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
zawarte są w:
– Statucie Szkoły,
– Programie Nauczania

Przedmiotu,

odrębnym

dla klas:

policyjnej,

wojskowej

i pożarniczej,
– Przedmiotowym Systemie Oceniania, odrębnym dla klas: policyjnej, wojskowej
i pożarniczej,
– niniejszym Regulaminie, który stanowi integralny załącznik do Statutu Szkoły.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa:
1. Zasady doboru do klas mundurowych,
2. Zasady funkcjonowania klas mundurowych,
3. Wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych,
4. Prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych,
5. Postanowienia końcowe.
Postanowienia szczególne
Rozdział I
Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych stanowią integralny załącznik
do niniejszego regulaminu
Rozdział II
Zasady funkcjonowania klas mundurowych
1. Typy klas mundurowych:
– policyjna
– pożarnicza
– wojskowa
2. Zajęcia

profilowe

prowadzone są

w okresie

2

pierwszych

lat

w

Liceum

Ogólnokształcącym, a po nowelizacji z 2017r. ustawy o systemie oświaty w okresie
3 pierwszych lat,
3. Zajęcia w klasach mundurowych prowadzą nauczyciele danego typu w czasie
określonym przez dyrekcję szkoły w planie nauczania,
4. Uczeń w procesie kształcenia uczestniczy w zajęciach umożliwiających poznanie
specyfiki służby formacji, z którą się identyfikuje,
5. W ramach prowadzenia zajęć specjalistycznych dopuszcza się możliwość skorzystania
z udziału w zajęciach wykwalifikowanych instruktorów,
6. Zajęcia profilowe prowadzone są na terenie obiektu szkoły, jednostce formacji
przypisanej dla danego typu oraz miejscach wskazanych przez nauczycieli, po uzyskaniu
zgody dyrekcji szkoły.
Rozdział III
Wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych
1. Mundur, jego barwa, oznaczenia i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia
do klasy mundurowej. Mundur ucznia powinien być wyrazem szacunku dla formacji, którą
reprezentuje,
2. Rodzaj i wygląd umundurowania ucznia dla danego typu określi nauczyciel zajęć, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami mundurowymi,
3. Rodzaj i wygląd umundurowania ucznia dla danego profilu wskazany jest w Programie
Nauczania dla danego typu umieszczonym w szkolnym zestawie programów nauczania.
4. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny. Szczególnie o higienę
twarzy i staranne uczesanie,
5. Zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur i farbowania włosów na kolor skrajnie
odmienny od naturalnego lub świadczący o przynależności do subkultury,
6. Zabrania się noszenia munduru niezgodnie z przeznaczeniem,
7. Zabrania się łączenia elementów ubrania cywilnego z mundurem,
8. Zabrania się eksponowania widocznych elementów biżuterii i nadmiernego makijażu,
9. Uczeń zobowiązany jest dbać o czystość munduru, utrzymywać go w każdych
okolicznościach w stanie zapewniającym stosowny wygląd estetyczny oraz musi mieć
świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje szkołę,
10. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:
– dni, w których odbywają się zajęcia klas mundurowych
– uroczystości, na które zostaje zaproszona klasa policyjna,

– uroczystości szkolnych
– na polecenie dyrekcji szkoły lub nauczyciela danego typu klasy
11. Uczeń klasy mundurowej rozpoczynający naukę w szkole jest zobowiązany do posiadania
kompletu umundurowania,
12. Koszty zakupu munduru i jego elementów pokrywają rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia,
13. Zasady zamówienia, zakupu i reklamowania umundurowania są realizowane przez
rodziców (opiekunów prawnych) w porozumieniu ze szkołą,
14. Naruszenie przepisów związanych z zasadami noszenia umundurowania przez uczniów
klas mundurowych, nieregulaminowego zachowania się w mundurze, może skutkować
obniżeniem oceny z zachowania lub usunięciem z klasy mundurowej,
Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych
1. uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach organizowanych zarówno na terenie
obiektu szkoły jak i jednostkach formacji dla danego profilu,
2. uczeń klasy mundurowej składa uroczyste ślubowanie przed dyrektorem szkoły
3. Rota ślubowania i wzór aktu ślubowania stanowią integralny załącznik do niniejszego
Regulaminu
4. uczeń powinien być traktowany zgodnie z jego prawami,
5. w ramach zajęć ucznia nie wolno w sposób umyślny narażać na bezpośrednie zagrożenie
dla jego życia lub zdrowia,
6. uczeń ma obowiązek zapoznania się ze Statutem Szkoły, Przedmiotowym Systemem
Oceniania, Programem Nauczania i Regulaminem klas mundurowych i tym samym
przestrzegania zapisów w nich zawartych,
7. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w obozach szkoleniowo – sprawnościowych
8. czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza tych, które
promują szkołę,
9. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień Statutu Szkoły
oraz ustalonych zasad w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć profilowych, poznać
historię szkoły, dbać o jej historyczny dorobek, kultywować szkolne tradycje i aktywnie
uczestniczyć w życiu szkoły, poznać postać patrona i jego dokonania,
10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi
w szkole regulaminami, zachowywać się zgodnie z normami ogólnie przyjętych zasad

etyki, przeciwstawiać się przejawom agresji i brutalności, szanować poglądy innych
ludzi, ich godność, prawo do wolności słowa, myśli i wyznania, okazywać szacunek
symbolom narodowym,
11. Uczeń powinien okazywać szacunek wszystkim osobom,
12. Uczniowie muszą dbać o przykładną frekwencją na zajęciach profilowych,
13. Uczeń powinien podporządkować się poleceniom nauczycieli i kadry szkoleniowej
14. Uczeń powinien przestrzegać zasad i przepisów BHP na terenie szkoły oraz w miejscach
ćwiczeń praktycznych i innych wyjazdowych,
15. Uczeń po ukończeniu klasy o profilu mundurowym uzyskuje rekomendację
merytoryczną, zwiększającą współczynnik nobilitacji w procesie rekrutacji do służby
w formacji, której profil ukończył. Nobilitacja wynika z wymagań rekrutacyjnych
do służby w wybranej przez siebie formacji.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uczeń klasy
mundurowej podlega sankcjom z katalogu kar, wymienionych w Statucie Szkoły,
2. Regulamin obowiązuje od 01 września 2017r.
Integralny załącznik:
nr 1 - Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych
nr 2 - Rota i wzór aktu ślubowania ucznia klas mundurowych

Załącznik nr 1
do Regulaminu klas mundurowych
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych
1. Uczniem klasy mundurowej może być:
– osoba, która ukończyła gimnazjum powszechne lub szkołę podstawową w myśl nowelizacji przepisów z 2017r. ustawy o systemie oświaty
– osoba o nieposzlakowanej opinii społecznej – weryfikowana tylko w uzasadnionych
przypadkach w oparciu o miejsce poprzedniej nauki i środowisko ucznia,
– osoba, która przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do zajęć wymagających szczególnego wysiłku fizycznego,
– osoba, która przedłoży zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na badanie w kierunku
obecności w organizmie substancji psychoaktywnych,
– osoba dbająca o kulturę osobistą, kulturę słowa i wygląd zewnętrzny (brak oznak
świadczących o przynależności do różnych subkultur młodzieżowych, brak tatuaży w
widocznych miejscach, brak kolczyków w części twarzowej - nos, wargi, brwi, policzki),
– osoba posiadająca ocenę z zachowania na poziomie co najmniej poprawnym
– uczeń, który nie otrzymał promocji do kolejnej klasy po uzyskaniu pozytywnej opinii
od opiekuna grupy lub przewodniczącego klas mundurowych po zaliczeniu sesji poprawkowej
2. Uczniem klasy mundurowej nie może być:
– osoba skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich jako nieletni
sprawca czynu karalnego lub osoba wobec, której toczy się postępowanie, w którym występuje jako nieletni sprawca czynu karalnego lub jako podejrzana vide oskarżona,
– uczeń naruszający regulamin ucznia klasy mundurowej i postanowienia Statutu Szkoły,
-

uczeń, którego zachowanie i postępowanie wyczerpuje znamiona szeroko rozumianej
demoralizacji

– osoba objęta leczeniem od substancji psychoaktywnych lub osoba wobec której istnieje
uzasadnione podejrzenie (zgromadzone dane), że zażywa środki narkotyczne lub jest uzależniona od środków psychoaktywnych,
– osoba posiadająca stałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego,
– osoba, która w okresie jednego semestru opuściła co najmniej 40% zajęć profilowych bez

usprawiedliwienia,
– osoba, której zachowanie i sposób uczestnictwa we wszelkich zajęciach profilowych jest
pasywne, naganne lub destabilizuje dyscyplinę w klasie mundurowej,
– skreślenie z klasy o profilu mundurowym lub z zajęć profilowych następuje na wniosek
opiekuna grupy lub wychowawcy klasy albo przewodniczącego klas mundurowych

Załącznik nr 2
do Regulaminu klas mundurowych
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Rota Ślubowania ucznia klas mundurowym

Rota Ślubowania Ucznia Klas Mundurowym
„Ja, uczeń klasy pierwszej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Liceum
Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego o kierunku mundurowym ślubuję służyć
społeczności szkolnej, przestrzegać Statutu Zespołu i Regulaminu klas mundurowych.
Wspierać słabszych i potrzebujących. Świadom podejmowanych obowiązków ucznia klasy
o kierunku mundurowym ślubuję przestrzegać prawa, przeciwstawiać się przejawom agresji
i nietolerancji.
Ślubuję pilnie zdobywać wiedzę i wystrzegać się czynów godzących w dobre imię szkoły.
Ślubuję postępować honorowo i zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, mając na względzie
szacunek dla innych ludzi

Zarządzenie nr 4/2017/2018
Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
z dnia 4 września 2017 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

§1. Wprowadzam zmiany Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
§2. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z datą podpisania zmian w Regulaminie klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza.
§3. Zarządzenie nr 15/2016/2017 z 2 stycznia 2017 r. traci moc.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Agata Jarymowicz

