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REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH 
Zespołu Szkół  Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 
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Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły w szczególności w rozdziale siódmym „Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów” oraz dziewiątym „Prawa i obowiązki ucznia”. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach technik logistyk z innowacją strażacko – ratowniczą, zwanych dalej klasami mundurowymi. 
 

Regulamin klas mundurowych jest zbiorem postanowień regulujących funkcjonowanie klas mundurowych.  
Regulamin stanowi kodeks praw i obowiązków ucznia klasy mundurowej. Reguluje również sposób składania meldunków i wydawania rozkazów, miejsca, okoliczności i sposobów oddawania honorów oraz umundurowania i stosunek do munduru.  
Regulamin obowiązuje każdego ucznia klas mundurowych, który zobowiązany jest znać niniejszy dokument i się do niego stosować. Regulamin ma zastosowanie na terenie Szkoły  i na wszystkich szkolnych wyjazdach. W szczególnych przypadkach regulamin będzie pociągał do odpowiedzialności za zachowanie poza Szkołą. 
Jeżeli wycieczka lub szkolenie nie posiada własnego regulaminu wewnętrznego obowiązuje niniejszy dokument. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku wyznacza 
spośród Grona Pedagogicznego nauczyciela Koordynatora klas mundurowych. 
Zadaniem Koordynatora jest: 

1. stała współpraca z jednostkami, z którymi zostało podpisane porozumienie, 
2. poszukiwanie nowych formacji wspierających klasy mundurowe i ich działania, 
3. planowanie, realizowanie i nadzorowanie zadań w klasach mundurowych, 
4. pełnienie funkcji rzecznika klas mundurowych, 
5. prowadzanie dokumentacji dotyczącej klas mundurowych, 
6. redagowanie pism, zaproszeń, podziękowań dla instytucji wspomagających. 

Koordynatora w powyższych działaniach wspiera nauczyciel edukacji pożarniczej zwany dalej Dowódcą klas mundurowych. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa zbiór postanowień regulujących funkcjonowanie uczniów klas mundurowych. 
2. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt. 
3. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy mundurowej strażacko - ratowniczej. Mundur ucznia jest symbolem patriotyzmu i szacunku dla służb mundurowych. 
4. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne uczesanie (dziewczęta upięte lub gładko uczesane włosy, chłopcy włosy krótkie, grzywka nieprzesłaniająca oczu). Zabrania się noszenia do munduru kolczyków w miejscach widocznych takich jak nos, usta, policzki, brwi, język oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety, itp. 
5. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w czystości oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą oraz postępowaniem reprezentuje Zespół Szkół  Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku. 
6. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
7. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady: 

1) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: 
a) dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe (dzień mundurowy); 
b) uroczystości kościelnych i państwowych, na które zostaje zaproszona Szkoła oraz przedstawiciele klasy mundurowej; 
c) uroczystości szkolnych; 

2) wolno użytkować tylko te sorty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły; 
3) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony; 
4) mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych. 
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8. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania Szkoły i klasy podczas uroczystości państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor Szkoły. 
9. Klasy mundurowe mogą być dzielone na grupy przez Dowódcę (lub Dyrektora Szkoły). W każdej klasie lub grupie wybierany jest przewodniczący. 
10. Zadaniem przewodniczącego jest dbanie o ład i porządek w klasie mundurowej. 
11. Uczniowie klas starszych mundurowych powinni dawać uczniom klas młodszych mundurowych dobry przykład, dbać o ich właściwe edukowanie w duchu dyscypliny mundurowej, musztry, przygotowania do ślubowania oraz wspierać ich w rozwiązywaniu problemów.  
12. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy mundurowej może zostać ukarany pozbawieniem możliwości noszenia umundurowania i usunięciem z grupy objętej szkoleniem oraz przeniesiony do klasy równoległej. 

 
II. PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA  

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy mundurowej jest mundur wyjściowy składający się z:  
1) Czapki z daszkiem koloru czarnego z wyhaftowanym logo Szkoły lub ognikiem, 
2) T-shirt’u koloru czarnego, 
3) Ubrania dowódczo – sztabowego, 
4) Emblematu z logo Szkoły, 
5) Emblematu z nazwą miejscowości, 
6) Emblematu z imieniem i nazwiskiem lub nazwiskiem, 
7) Pasa czarnego, 
8) Butów do ubrania dowódczo – sztabowego,  

2. Zabrania się uczniom klas mundurowych: 
1) Noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów, 
2) Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np.: noszenie pasa na biodrach, niedopinania obuwia, 
3) Trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony i niezgodny z jego przeznaczeniem np.: poprzez wypychanie nadmiernie zewnętrznych kieszeni. 

3. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: kurtka do ubrania dowódczo – sztabowego, polar, rękawiczki, szalik, szalo kominiarka oraz czapka zimowa, wszystko w kolorze czarnym. 
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III. WYMOGI WOBEC KLAS MUNDUROWYCH ORAZ ZASADY ZACHOWANIA 
1. Uczeń należący do klasy mundurowej powinien, przestrzegać norm etycznych  i moralnych, zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie. 
2. Ucznia obowiązuje zdyscyplinowanie i lojalność wobec starszych przełożonych i opiekunów. 
3. Uczeń klasy mundurowej na terenie Szkoły, miejscach publicznych i podczas wyjazdów szkolnych ma zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania jakichkolwiek środków odurzających. 
4. Ucznia zobowiązuje kultura słowa i poszanowanie języka ojczystego. 
5. Klasa mundurowa zobowiązuje, do dbałości o honor i ojczyznę, pomoc starszym, dbałość o dobre imię Szkoły i do szacunku munduru. 
6. Podczas zajęć lekcyjnych i szkoleniowych telefony, różnego typu odtwarzacze i inne urządzenia telekomunikacyjne mają być wyłączone lub wyciszone; używanie ich dozwolone jest tylko za pozwoleniem prowadzącego. 
7. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom BHP na zajęciach praktycznych na terenie i poza terenem Szkoły. 
8. W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej. 
9. Uczeń za naruszenie regulaminu lub zachowania stwarzającego zagrożenia życia, zdrowia, zostanie odsunięty od zajęć. 
10. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący. 
11. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach teoretycznych może być zaliczona. Formę zaliczenia ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
IV. MELDUNKI 

1. Meldunek jest to zwięzła informacja, którą przekazuje przełożonemu; przewodniczący, zastępca (lub inny wyznaczony uczeń). Meldunek składa się: 
Podając formę grzecznościową (pan/pani), stopień służbowy (np. kapitanie, dyrektorze), swój stopień (uczeń), swoje nazwisko, cel przybycia lub czynność wykonywaną przez klasę 
np.: „Panie kapitanie, uczeń Nowak melduje klasę pierwszą na zajęciach sportowych” 
Meldunki składa się w następujących sytuacjach: 

1) Po wykonaniu zadania; 
2) Podczas zbiórki klasy lub grupy przed zajęciami i na zajęciach; 
3) Po przybyciu do przełożonego – o celu przybycia; 
4) Podczas rozpoczęcia rozmowy z przełożonym (Dyrektor Szkoły, Dowódca, Koordynator, nauczyciel, prowadzący zajęcia, instruktor). 

Wzór meldunku przed zajęciami: „Pani profesor / panie profesorze, uczeń (nazwisko) melduje klasę na zajęciach z (przedmiotu), stan klasy (ilość osób),  obecnych (ilość osób)”. 
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V. DNI MUNDUROWE 
1. Dla uczniów klas mundurowej dniem mundurowym jest dzień wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 
2. Dzień mundurowy może zmienić tylko Koordynator klas mundurowych z poinformowaniem o zmianie Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli uczących w danych klasach. 

 
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY MUNDUROWEJ 

1. UCZEŃ KLASY MUNDUROWEJ MA PRAWO: 
1) Uczestniczyć we wszystkich formach zajęć organizowanych na terenie Szkoły jak i poza Szkołą. 
2) Rozwijać swoje zainteresowania pod kierunkiem nauczycieli. 
3) Do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania. 
4) Do poszanowania swojej godności osobistej, własności oraz zdrowia. 
5) Wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami. 
6) Do mianowania na kolejne wyższe stopnie, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni. 
7) Używania od momentu ślubowania tytułu i stopnia młodszego kadeta. 

2. UCZEŃ KLASY MUNDUROWEJ MA OBOWIĄZEK: 
1) Dbać o honor ojczyzny. Szanować flagę i godło państwowe. 
2) Szanować i godnie nosić mundur. 
3) Podporządkować się Dyrektorowi Szkoły i kadrze nauczycielskiej. 
4) Godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię. 
5) Przestrzegać regulaminu klas mundurowych. 
6) Podporządkować się instruktorom na zajęciach dodatkowych. 
7) Sumiennie wykonywać rozkazy i powierzone zadania. 
8) Noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących 

w tym zakresie. 
9) Złożenia uroczystego ślubowania. 
10)  Uczestniczyć w zajęciach i osiągać pozytywne ocen z wiedzy i umiejętności. 
11)  Godnie zachowywać się, reprezentować Szkołę. 

 
VII. ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

1. Treść ślubowania  
Całość BACZNOŚĆ! 
Do hymnu! 
"Mazurek Dąbrowskiego" 
SPOCZNIJ! 
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Uczniowie klasy PIERWSZEJ mundurowej, BACZNOŚĆ! 
Ślubowanie na ucznia klasy PIERWSZEJ Mundurowej. 
Ja uczeń klasy PIERWSZEJ mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie  
w Otwocku ślubuję: 

1. Dbać o honor Ojczyzny. (ŚLUBUJĘ) 2. Szanować flagę i godło państwowe. (ŚLUBUJĘ) 3. Szanować i godnie nosić mundur. (ŚLUBUJĘ) 4. Pomagać słabszym i ludziom w potrzebie. (ŚLUBUJĘ) 
5. Odnosić się z szacunkiem do rówieśników i osób starszych. (ŚLUBUJĘ) 6. Podporządkować się Dyrektorowi Szkoły i kadrze nauczycielskiej . (ŚLUBUJĘ) 7. Godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię. (ŚLUBUJĘ) 
8. Stosować się do regulaminu klas mundurowych. (ŚLUBUJĘ) 

 
VIII. REGULAMIN NADAWANIA STOPNI 

Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem określonych postaw i wyników w nauce ucznia klasy mundurowej. Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia jest noszona na pagonach, nakładka z wyhaftowanymi belkami lub paskami koloru szarego wg Załącznika 1 do regulaminu „Stopnie uczniów klas mundurowych”. W momencie rozpoczęcia nauki uczeń otrzymuje stopień młodszego kadeta. Kolejne stopnie awansu otrzymuje po uzyskaniu promocji do 
następnej klasy podczas uroczystości, której termin wyznacza Dyrektor Szkoły. Zastrzega się również możliwość degradacji ucznia klasy mundurowej za rażące naruszenie regulaminu klasy mundurowej. Nadanie stopnia lub jego odebranie następuje na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela wg Załącznika 2 do niniejszego regulaminu. 

Wyróżniane są następujące stopnie: 
1. Młodszy Kadet - stopień nadawany uczniowi w dniu ślubowania klas pierwszych. 
2. Kadet - stopień nadawany Młodszemu Kadetowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę zachowania. 
3. Starszy Kadet - stopień nadawany Kadetowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę zachowania. 
4. Kadet Sztabowy - stopień nadawany Starszemu Kadetowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią z ocenę nie niższą niż 3,75 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę zachowania. 
5. Kadet Prymus - stopień nadawany Starszemu Kadetowi, Kadetowi Sztabowemu na koniec czwartej klasy, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

Dodatkowo na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczniowie klas mundurowych mogą uzyskać kolejny wyższy stopień za szczególną postawę lub inne działania na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego (np.: przynależność i wyróżnienie w OSP, 100% frekwencja  w Szkole, działania na rzecz promocji Szkoły, udział w akcjach charytatywnych) i  co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Wniosek ten zatwierdza Dowódca i Koordynator. 
 



8  

Załącznik 1 
STOPNIE UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH 

 

  MŁODSZY KADET 
 
 
 
   
  KADET (belka szara) 
 
 

  STARSZY KADET (2 paski szare) 
 
 

  KADET SZTABOWY (3 paski szare) 
 
 

 
 
             
           
            KADET PRYMUS (belka szara i pasek szary) 
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Załącznik 2 
WNIOSEK O NADANIE STOPNIA UCZNIOWI  KLASY MUNDUROWEJ  ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2  im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE  w OTWOCKU 

 
 
………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………….……… 

imię i nazwisko ucznia 
 
………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………. 

nadanie / odebranie stopnia* 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uzasadnienie nadania / odebrania stopnia* 

 
 

 
…………………………….………………………………………….. 

data i podpis osoby wnioskującej  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
zatwierdzam / nie zatwierdzam* 

* - niepotrzebne skreślić 


