Regulamin uczniów klas mundurowych
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Królowej Elżbiety z Pilczy
w Pilicy
Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem praw i obowiązków zawartych w Statucie
Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
I.
•
•
•

•

•
•

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych.
Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy
mundurowej. Mundur ucznia powinien być symbolem patriotyzmu i szacunku dla
służb mundurowych.
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 ekstrawaganckich takich jak nos, usta, policzki, brwi, język oraz ozdób typu
naszyjniki, bransolety, itp.
Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach
w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz mieć
świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje
…………......................................................................................................................... .
Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:
a) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:
- dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe,
- uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa,
- uroczystości szkolnych.
b) wolno użytkować tylko te sorty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez
Dyrekcję Szkoły;
c) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak
też noszony;
d) mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony,
prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów
estetycznych.

•
•

Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy
podczas uroczystości państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrekcja
Szkoły.
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.

II. Podstawowy ubiór ucznia.

•

Podstawowe elementy ubioru ucznia:
- buty operacyjne czarne;
- spodnie bojówki wz. 93 pantera leśna (klasa wojskowa);
- koszulka z krótkim rękawem czarna z napisem „KLASA WOJSKOWA LUB
MUNDUROWA”.
- bluza z długim rękawem wz. 93 pantera leśna (klasa wojskowa);
- polar czarny z wstawkami wz. 93 pantera leśna (klasa wojskowa);
- pas główny zielony (klasa wojskowa);
- beret zielony (klasa wojskowa)

•

Dodatkowymi elementami munduru mogą być:
a) kurtka czarna;
b) peleryna przeciwdeszczowa - kolor czarny, khaki lub zielony.

•

Zabrania się uczniom klas mundurowych:
a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru
cywilnego lub innych mundurów;
b) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np.:
noszenia rozpiętej bluzy, noszenie koszulki niewłożonej do spodni, niedopinania
obuwia;
c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób
nieuzasadniony ich przeznaczeniem, np.: poprzez wypychanie nadmiernie
zewnętrznych kieszeni.
III.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wymogi wobec klas mundurowych.

Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować
przepisom B.H.P, dotyczących transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na strzelnicy,
pobytu na zajęciach praktycznych poza terenem szkoły.
W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry
szkoleniowej.
W razie naruszenia przez ucznia regulaminu obozu, strzelnicy lub zachowania
stwarzającego zagrożenia życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.
W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani.
Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez
munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć
podejmuje prowadzący.
Brak munduru powoduje niezaliczenie zajęć praktycznych
Zajęcia praktyczne dotyczące profilu klasy mundurowej odbywają się raz w miesiącu.
Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach teoretycznych może być zaliczona, formę
zaliczenia ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.
•

Prawa i obowiązki kadeta.

•

KADET MA PRAWO:
a) noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w
tym zakresie;
b) złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do
Zgrupowania Kadetów;
c) do mianowania na kolejne wyższe stopnie w zgrupowaniu kadetów, zgodnie z
zasadami nadawania tych stopni;
d) używania od momentu ślubowania tytułu i stopnia młodszego kadeta;

•

KADET MA OBOWIĄZEK:
- uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i
umiejętności;
- osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów w klasyfikacjach
rocznych pod rygorem przesunięcia do klasy innej niż mundurowa;
- poszanowania munduru, godła i barw narodowych;
- czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o
charakterze sportowo-obronnym;
- godnego zachowania się, reprezentowania Szkoły i Klasy Mundurowej.

