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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin nauki w klasach mundurowych Liceum Ogólnokształcącego precyzuje ubiór, 

organizację, proces rekrutacji i nauczania uczniów wymienionych klas. 

2. Celem wprowadzenia „Regulaminu” jest podniesienie efektywności działań zmierzających do 

przygotowania absolwentów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego do pracy w służbach 

mundurowych. 

3. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego upoważnieni są do noszenia tytułu „kadet” po 

ślubowaniu. 

4. Poprzez działania rozumie się:  

o pomoc w przygotowaniu się uczniów – kadetów do egzaminów na uczelnie resortowe 

(m.in. ze sprawności fizycznej); 

o zapoznanie uczniów – kadetów ze specyfiką pracy służb mundurowych; 

o wyposażenie uczniów – kadetów w wiedzę umożliwiającą kreowanie ścieżki edukacyjno – 

zawodowej związanej ze służbami mundurowymi; 

o kształtowanie postaw moralnych i etycznych właściwych dla funkcjonariuszy służb 

mundurowych. 

5. Podstawą dla niniejszego Regulaminu są dokumenty obowiązujące na terenie Zespołu Szkół nr 1 

w Nowym Miasteczku, w tym Statut Szkoły. 

6. Uczniowie  zostają przyjęci do klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji. 

7. Po zapoznaniu się z niniejszym „Regulaminem”, uczniowie  oraz ich opiekunowie potwierdzają 

własnoręcznym podpisem tekst „Zobowiązania” do jego przestrzegania, stanowiący załącznik do 

niniejszego „Regulaminu”. 

8. Zobowiązanie do przestrzegania „Regulaminu” powinno być podpisane przez ucznia  i jego 

rodziców/opiekunów nie później niż 14 dni od rozpoczęcia cyklu kształcenia w klasie 

mundurowej Liceum Ogólnokształcącego. 

9. Uczeń , który nie wyraża zgody na podpisanie teksu „Zobowiązania” traci możliwość realizacji 

programu zajęć związanych z profilem służb mundurowych. 

10. Nauka w klasach mundurowych Liceum Ogólnokształcącym polega na realizacji zajęć zgodnie z 

planami i programami nauki dla poszczególnych etapów i poziomów kształcenia właściwych dla 

Liceum Ogólnokształcącego. 

11. Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego dodatkowo wykonują zadania oraz 

realizują programy przyjęte przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

uwzględniające potrzeby i wymagania specyfiki klas o profilu służb mundurowych 

12. Nauka w klasie mundurowej Liceum Ogólnokształcącego powinna zakończyć się przystąpieniem 

ucznia do egzaminu maturalnego oraz wyposażeniem go w wiedzę i umiejętności praktyczne 

stanowiące podstawę do dalszego kreowania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej pod kątem 

służb mundurowych.  

13. Uczniowie – kadeci klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani do 

uczestnictwa w następujących formach zajęć:  

1. Zajęcia programowe obligatoryjne i fakultatywne wynikające z programu nauki w liceum 

ogólnokształcącym; 

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb mundurowych na terenie 

Szkoły; 

3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb mundurowych poza 

terenem Szkoły; 

4. Obozy, zgrupowania oraz inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno – 

edukacyjnym i szkoleniowym. 
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5. Testy, egzaminy oraz inne formy zaliczenia, po zakończonym okresie szkolenia w zakresie 

służb mundurowych. 

14. Organizację nauki wraz z wykazem egzaminów, zaliczeń i innych rygorów dydaktycznych, podaje 

się do wiadomości uczniom – kadetom przed rozpoczęciem określonego cyklu kształcenia. 

15. Do realizacji zajęć z wybranych przedmiotów lub zagadnień, oddziały szkolne mogą być dzielone 

na grupy szkoleniowe. 

16. Każdą formę zajęć rozpoczyna raport o stanie grupy przełożonemu.  

17. W celu sprawnego kierowania procesem dydaktyczno – wychowawczym oraz odpowiedniego 

funkcjonowania klas mundurowych raz w semestrze, w terminie ustalonym przez Dyrektora 

Szkoły, organizuje się analizę dyscypliny i wyszkolenia dla uczniów wszystkich klas 

mundurowych Liceum Ogólnokształcącego. 

 

 

II. Warunki przyjęcia do klasy mundurowej: 

1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku    

przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-wojskowych. 

2. Pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ( Załącznik nr 4). 

3. Nienaganna postawa wychowawcza (minimum ocena dobra z zachowania) oraz dobre wyniki w 

nauce zgodne z regulaminem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w ZSnr1 w Nowym 

Miasteczku. 

4. Złożenie podania o przyjęcie do klasy mundurowej w sekretariacie szkoły, wraz z dokumentami, o 

których mowa w pkt. 1 i 2 

 

III. Rekrutacja uczniów do klasy mundurowej. 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas mundurowych z dodatkowymi godzinami edukacji dla 

bezpieczeństwa i zajęć sportowo – wojskowych dyrektor powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 

2. W skład komisji wchodzi dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel 

wychowania fizycznego, nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna: 

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 

b) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru, 

c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy mundurowej, 

d) sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. 

 

4.  Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na    

             piśmie   w  terminie 7 dni od daty ogłoszenia list. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
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IV. WYMOGI WOBEC KLAS MUNDUROWYCH. 

1. Struktura organizacyjna Liceum Ogólnokształcącego oparta jest na strukturze organizacyjnej 

obowiązującej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.. 

2. Uczniów – kadetów Liceum Ogólnokształcącego obowiązuje ustalony porządek opracowany na 

podstawie obowiązującego Regulaminu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przełożonymi uczniów – kadetów są:  

o osoby funkcyjne tj. dowódcy drużyn – wychowawcy klas; 

o komendant Liceum Ogólnokształcącego - …………………….; 

o Dyrektor  i Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. 

4. Podczas zajęć szkoleniowych uczeń – kadet ma obowiązek występowania w umundurowaniu 

polowym, chyba że zostanie wydane przez przełożonych inne polecenie. 

5. Podczas zajęć praktycznych – na placach ćwiczeń, w tym strzelnicy – uczniowie – kadeci 

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i regulaminów 

oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej. 

6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia – kadeta obowiązujących regulaminów i zasad 

dyscypliny uczeń – kadet zostaje odsunięty od udziału w zajęciach a następnie zostaje rozpatrzony 

w trybie dyscyplinarnym przez przełożonych do usunięcia z Liceum Ogólnokształcącego 

włącznie. 

7. Zajęcia praktyczne dotyczące zagadnień wojskowych odbywają się zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły 3 – letnim Ramowym Planem Nauczania dla klasy 

mundurowej  Liceum Ogólnokształcącego. 

8. Nie zaliczenie 20% zajęć ze szkolenia wojskowego wiąże się z nie uzyskaniem przez ucznia – 

kadeta certyfikatu – zaświadczenia ukończenia tego szkolenia. 

9. Nieobecność usprawiedliwiona podczas zajęć wojskowych może być zaliczona a formę zaliczenia 

ustala prowadzący szkolenie wojskowe. 

10. Uczeń – kadet ma prawo:  

1. nosić umundurowanie zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ubioru 

zawartymi w niniejszym regulaminie; 

2. złożyć uroczyste ślubowanie potwierdzające przynależność do klasy mundurowej Liceum 

Ogólnokształcącego; 

3. być mianowanym na kolejne stopnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Liceum 

Ogólnokształcącym; 

4. wykorzystywać warunki i możliwości kształcenia jakie stwarza Szkoła; 

5. korzystać z pomocy dydaktycznych i bazy szkoleniowej; 

6. rozwijać zainteresowania kulturalne i sportowe w Szkole; 

7. uzyskiwać nagrody i wyróżnienia; 

8. Szczegółowy zapis praw ucznia – kadeta Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

zawiera § Statutu Szkoły. 

11. Do obowiązków ucznia – kadeta Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności 

należy: 

 

1. zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zajęciach programowych;  

2. terminowe uzyskiwanie zaliczeń, zdawanie egzaminów oraz realizacja pozostałych 

rygorów dydaktycznych określonych w planach i programach nauki i programach 

kształcenia; 

3. postępowanie zgodnie z rotą ślubowania i postanowieniami niniejszego regulaminu; 

4. przestrzeganie regulaminów, przepisów i zarządzeń obowiązujących na terenie Szkoły; 

5. dbanie o dobre imię Szkoły; 

6. dbanie o sprawność fizyczną, wygląd zewnętrzny oraz kulturę osobistą; 

7. poszanowanie mienia Szkoły; 
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8. noszenie umundurowania i oznak zgodnie z regulaminem i poleceniem przełożonych; 

9. poszanowanie munduru, godła i barw narodowych; 

10. reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości państwowych, patriotyczno – religijnych i 

szkolnych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Miasteczku w porozumieniu z Komendantem Liceum Ogólnokształcącego lub na jego 

prośbę. 

Szczegółowy zapis obowiązków ucznia – kadeta Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

zawiera § Statutu Szkoły.  

13. Uczniom – kadetom biorącym udział w zajęciach na terenie szkoły i poza jej terenem zabrania się 

w szczególności:  

1. palenia tytoniu, zażywania narkotyków i środków odurzających; 

2. spożywania i pozostawania pod wpływem alkoholu; 

3. samowolnego opuszczania terenu szkoły oraz innego miejsca w którym są realizowane 

zajęcia dydaktyczne; 

4. zachowań będących objawem nietolerancji wobec innych; 

5. innych zachowań urągających  godności funkcjonariusza służb mundurowych. 

V. PRZEPISY DOTYCZĄCE UBIORU 

DLA LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności do klasy mundurowej Liceum 

Ogólnokształcącego  i powinien być symbolem patriotyzmu oraz poszanowania dla narodowych 

tradycji, w tym dla służb mundurowych. 

2. Uczeń – kadet jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym uczesanie:  

1. dziewczęta – upięte lub gładko uczesane włosy 

2. chłopcy – włosy krótkie z grzywką nie przesłaniającą oczu. 

3. Zabrania się noszenia do munduru kolczyków w miejscach ekstrawaganckich takich jak: nos, 

policzki, brwi oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety itp. 

4. Uczeń – kadet jest zobowiązany dbać o mundur i obuwie, utrzymywać je w każdych 

okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz 

mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Liceum 

Ogólnokształcące a tym samym Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. 

5. Uczeń – kadet ma obowiązek noszenia umundurowania w czasie:  podczas zajęć szkoleniowych w 

klasach i na placach ćwiczeń, podczas świąt państwowych, uroczystości patriotyczno – 

religijnych, szkolnych i na polecenie przełożonych. 

6. Wolno użytkować tylko te elementy umundurowania, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku w porozumieniu z Komendantem Klasy Mundurowej 

Liceum Ogólnokształcącego. 

7. Umundurowanie uczniów – kadetów Liceum Ogólnokształcącego są zakupione z funduszy szkoły 

i stanowią własność Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. 

8. Uczeń we własnym zakresie może zakupić umundurowanie zgodnie z kolorystyką przyjętą w 

niniejszym regulaminie. 

9. Obuwie uczniowie nabywają we własnym zakresie. 

10. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły umundurowanie podlega zwrotowi 

właścicielowi. 

11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia umundurowania lub jego elementów uczeń – kadet 

zobowiązany jest uregulować równowartość finansową kosztów umundurowania lub jego 

elementów. 

12. Zabrania się uczniom – kadetom:  
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o noszenia elementów umundurowania w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub 

innych mundurów, 

o użytkowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

o trwałego lub czasowego deformowania elementów zaopatrzenia mundurowego w sposób 

nieuzasadniony z ich przeznaczeniem; 

13. Podstawowy ubiór ucznia – kadeta stanowi:  

 bluza i spodnie polowe (US 18, wz 93), 

 kurtka polowa zimowa z podpinką, 

 trzewiki czarne sznurowane, 

 beret czarny z godłem, 

 pas główny brezentowy, 

 podkoszulka krótki rękaw kolor czarny lub khaki, 

 rękawice polowe zimowe 

14. Liceum Ogólnokształcące zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ubiorze ucznia – 

kadeta zgodnie z postanowieniami odrębnych umów z jednostkami wojskowymi. 

VI. NOSZENIE ODZNAK I NASZYWEK 

1. Znakiem ucznia – kadeta jest naszywka ze znakiem Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku LO 

(Liceum Ogólnokształcące) noszona na lewym rękawie mundurów. (Załącznik nr2) 

2. Na pagonach uczeń – kadet nosi nadany stopień – nasuwka w kolorze czarnym z białymi 

nadrukami  lub patki w podobnej kolorystyce. (Załącznik Nr 1). 

3. Pozostałe odznaki uczeń – kadet umieszcza na mundurze galowym wg przepisów ubiorczych Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

VII. NADAWANIE STOPNI SŁUŻBOWYCH 

1. Ustala się następujące stopnie służbowe dla uczniów – kadetów klas mundurowych Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (Załącznik Nr 2):  

1. Kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi podczas ceremonii ślubowania (Załącznik 

3); 

2. Starszy kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi I roku,   który w wyniku 

klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,00 (bez ocen 

niedostatecznych) i co najmniej dobrą z zachowania; 

3. Kapral kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi I roku, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,30 (bez ocen niedostatecznych) i co 

najmniej ocenę dobrą z zachowania; 

4. Starszy kapral kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi II roku, który w wyniku 

klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,50 (bez ocen 

niedostatecznych) i co najmniej ocenę dobrą z zachowania; 

5. Plutonowy kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi II roku, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,80 (bez ocen niedostatecznych) 

i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania; 

6. Sierżant kadet– stopień nadawany uczniowi – kadetowi III roku, który w wyniku 

klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen 

niedostatecznych) i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. 

2. Awansu dokonuje się każdorazowo po klasyfikacji semestralnej i rocznej. Osiągnięcia w nauce i 

zachowaniu mają wpływ na możliwość awansu. Ukończenie klasy nie jest jednoznaczne z 

koniecznością uzyskania awansu. 

3. Sprawy awansu i degradacji podejmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej według zasad 

zawartych w punkcie 1. 

4. O awans ucznia – kadeta występuje wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii prowadzących 

zajęcia z uczniem oraz jego wychowawcy. 
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5. Przewiduje się obniżenie stopnia służbowego: następuje ono na pisemny wniosek wychowawcy 

klasy zawierający wyczerpujące uzasadnienie, po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Radę 

Pedagogiczną. 

6. Przewiduje się możliwość degradacji w stopniu służbowym ucznia – kadeta w wyniku rażących 

aktów naruszenia Regulaminów obowiązujących na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Miasteczku. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klasy mundurowe Liceum Ogólnokształcącego pomagają w utrzymaniu ładu i porządku w szkole 

poprzez pełnienie dyżurów na korytarzach i wokół szkoły, w czasie przebiegu uroczystości 

szkolnych oraz wykonują prace użyteczne społecznie, zgodnie z otrzymanymi poleceniami. 

2. Wszelkie zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w oparciu o 

dokumenty obowiązujące na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku lub decyzje Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2015r. 
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Załącznik Nr 1 

STOPNIE SŁUŻBOWE 
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Przykład patki. 
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Załącznik Nr 2 

  

ODZNAKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W Zespole Szkół nr1 w Nowym Miasteczku 

(PROJEKT) 
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Załącznik Nr 3 

 

Uczennica – „Całość Powstań” 

Muzyka do wprowadzenia klasy I i II (muz. ORP Błyskawica) 

Komendant: Szkoła Baczność 

Komendant: Kadeci na prawo patrz. 

Komendant: Poczty Sztandarowe Sztandary wprowadzić. 

Komendant: Panie Dyrektorze 

Dowódca uroczystości ………………. melduję szkołę gotową do uroczystego 

apelu z okazji składania ślubowania  przez Kadetów klasy mundurowej liceum 

ogólnokształcącego oraz rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.    

Dyrektor: Czołem KADECI 

Kadeci: Czołem Panie Dyrektorze 

Dyrektor: „Nauką i Pracą” 

Uczniowie: Służymy Tobie Ojczyzno” 

Komendant: Szkoła Baczność 

Komendant: Do Hymnu 

Komendant: Po Hymnie 

Komendant: Szkoła Baczność. 

Komendant: Klasa pierwsza trzy kroki na wprost marsz. 

Komendant: Poczet Sztandarowy trzy kroki na wprost marsz. 

Komendant: Osoby wyznaczone do ślubowania do sztandaru marsz. 

Komendant: Do ślubowania: 

Dyrektor 

„ Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków 

Kadeta, 
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ŚLUBUJĘ 

- systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak 

najlepiej czas i warunki do nauki     

ŚLUBUJĘ 

-  Z poczuciem  pełnej odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w 

przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra 

Rzeczpospolitej Polski. 

ŚLUBUJĘ 

- Wykonując powierzone mi zadania, pilnie przestrzegać prawa, dochować 

wierności zasadom koleżeństwa, chętnie nieść pomoc innym, przestrzegać 

dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.  

ŚLUBUJĘ 

- strzec powierzonych mi tajemnic służbowych, a także honoru, godności, 

dobrego imienia Szkoły i służby, jaką reprezentuję oraz przestrzegać zasad etyki 

zawodowej. 

ŚLUBUJĘ 

Komendant: Po ślubowaniu. 

Komendant: Baczność  

Komendant: W tył zwrot. 

Komendant: Trzy kroki naprzód marsz. 

Komendant: W tył zwrot 

Komendant: Szkoła Baczność 

Komendant: Poczty Sztandarowe Sztandary odprowadzić 

Komendant: Spocznij 

Uczennica: 

Proszę Pana Dyrektora i Burmistrza o wręczenie Aktów Ślubowania.  
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Załącznik nr 4                                                Nowe Miasteczko, dnia ………....……r. 

 

 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko) 

 

.......................................................... 

(adres) 

tel. …………….........................….. 

 

Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że znane są mi wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji do klasy 

ze zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego (dodatkowo kurs samoobrony) i 

wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki/*: 

 

                        ................................................................................................. 

 

do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół  nr 1 w Nowym Miasteczku, 

do klasy mundurowej. 

 Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem 

wychowania fizycznego. 

 

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

( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


