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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

