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REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ 
/ZESPÓŁ MIĘDZYKLASOWY/ 

Realizującej program Innowacji pedagogicznej pn. „Klasa mundurowa o profilu 
wojskowym – Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami wiedzy o wojsku” 

W 
ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 

W SANOKU 
 

  

I. Postanowienia ogólne 
1. Obowiązki i prawa uczniów zawarte zostały w Statucie Szkoły   
oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania  ZS nr 2 w Sanoku. 
2. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klasy 
Mundurowej /Zespołu Międzyklasowego/ rozstrzyga Dyrektor Szkoły oraz Zespół ds. 
Klas Mundurowych. 
II. Rekrutacja 
1.Rekrutacja uczniów do pierwszych klasy mundurowej odbywa się  
zgodnie ze Statutem Szkoły. 
2. Do klas mundurowych obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia, tj. : 
1) ocena z zachowania - co najmniej poprawna, 
2) osiągnięcia sportowe, 
3) brak przeciwwskazań lekarskich (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim). 
4) zgoda Rodziców/Prawnych Opiekunów wyrażona w formie pisemnej wg. wzoru 
3. Do klasy mundurowej nie przyjmowani są uczniowie posiadający stałe zwolnienie 
lekarskie z zajęć wychowania fizycznego. 

III. Umundurowanie 

1. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym. 
2. Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania 
odpowiadają Rodzice/Opiekunowie uczniów. 
3. Dyrektor szkoły oraz Zespół ds. Klas Mundurowych ustalają jeden dzień w 
tygodniu tzw. dzień mundurowy, w czasie którego obowiązuje noszenie munduru. 
4. Elementy umundurowania:  
a) Mundur 
b) Beret z orzełkiem/ czapka z orzełkiem 
c) Czarny pas parciany WP 
d) Pagony wz. MW 
e) Czarne buty za kostkę 
f) Czarna koszulka z krótkim rękawkiem. 
5. Zasady noszenia umundurowania: 
a) Mundur powinien być dopasowany do sylwetki, zawsze czysty i schludny. 



b) Zabrania noszenia się różnego rodzaju biżuterii oraz mocnego makijażu do 
umundurowania oraz innych elementów odzieży cywilnej, które nie zostały określone 
w regulaminie ( kolorowe koszulki, bluzy itp.). 
c) Przed założeniem beretu włosy powinny zostać upięte, a grzywka nie powinna 
wystawać spod beretu. 
d) Beret należy zakładać po opuszczeniu budynku. W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zdjąć beret. 
6. W przypadku gdy uczeń przyszedł nieumundurowany w czasie dni mundurowych 
należy: 
a) Odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 
b) Dopuszcza się dwukrotny brak umundurowania w czasie całego roku szkolnego. 
Trzykrotny brak umundurowania skutkuje obniżoną oceną z zachowania na koniec 
roku szkolnego. 
7. Uczeń, który  łamie Regulamin Szkoły, Regulamin Klas Mundurowych lub 
wykazuje się naganną postawą i ma lekceważący stosunek do obowiązków 
szkolnych może zostać skreślony z listy uczniów Klasy Mundurowej/ Zespołu 
Międzyklasowego / 
  
  
IV. Stopnie awansu i zasady ich przyznawania na czas nauki w klasie o profilu 
mundurowym. 
1. Młodszy kadet - stopień nadawany uczniowi z chwilą przyjęcia do klasy 
mundurowej. 
2. Kadet - stopień nadawany młodszemu kadetowi na koniec pierwszego semestru, 
który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,75 (bez ocen niedostatecznych) i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy drugiej 
oraz ukończył obóz szkoleniowy. 
3. Starszy kadet - stopień nadawany kadetowi po pierwszym semestrze II roku, który 
uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,75 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy trzeciej oraz 
ukończył obóz szkoleniowy. 
4. Sierżant kadet - stopień nadawany starszemu kadetowi po pierwszym semestrze 
III roku, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 (bez ocen niedostatecznych) 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
5. Wzorowy kadet - forma wyróżnienia przyznawana uczniowi, który w klasyfikacji 
rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wzorową ocenę z zachowania oraz 
ukończył obóz szkoleniowy. 
6. Zespół ds. mundurowych w szczególnych wypadkach może przyznać wyższy 
stopnień uczniowi, który nie ukończył obozu szkoleniowego lecz wykazuje się 
nienaganną postawą żołnierską oraz otrzymał promocję do następnej klasy. 
V. Formy szkolenia 
1. Formami szkolenia są: 
a) zajęcia praktyczne. 
b) wyjazdy szkoleniowe np.: strzelnica, biegi na orientację itp. 
c) obóz szkoleniowy. 
d) W przypadku nie zaliczenia obozu szkoleniowego uczeń ma obniżoną ocenę  
z wychowania fizycznego oraz z zachowania. 
  
VI. Przestrzeganie zasad BHP 
  



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 mają obowiązek być umundurowani oraz 
zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne nauczycielowi lub instruktorowi. 
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. 
 
VII. Inne 
1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, lokalnych i 
państwowych w umundurowaniu oraz godnie reprezentować Szkołę: 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia : 01.09.2018. 
 


