
 

Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenie Dyrektora nr 24/2019 z dn. 29.08 2019 r.  

Załącznik do uchwały RP nr 51/2018/2019 z dnia .29.08.2019 r.  

 

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ  

W TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA  

W DOLNOŚLĄSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W BOŻKOWIE 

 

ROZDZIAŁ I 

Rekrutacja 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie w oparciu o „Zasady rekrutacji 

uczniów do klas pierwszych w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie” opracowywanych na 

dany rok szkolny i przyjętych przez Radę Pedagogiczną, rozszerzonych o zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach z edukacji dla 

bezpieczeństwa i WF wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego np. samoobrona, 

pływanie, wyjazdy na obozy szkoleniowe, biegi terenowe, marsze, wędrówki górskie, biegi 

lekkoatletyczne itp.  

ROZDZIAŁ II 

 

Prawa i obowiązki ucznia klasy mundurowej 

1. Uczeń klasy mundurowej ma prawo do opieki wychowawczej. 

2. Uczeń klasy mundurowej ma prawo w szkole i poza szkołą – w ramach zajęć 

dydaktycznych – do warunków zapewniających ochronę, bezpieczeństwo oraz do 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej. 

3. Uczeń klasy mundurowej musi wykazywać się szczególną dbałością o swoją kulturę 

osobistą i fizyczną.  

4. Uczeń klasy mundurowej zna i przestrzega Regulamin Klasy Mundurowej w 

Technikum im. Władysława St. Reymonta w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie, 

rzetelnie wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły oraz stosuje się do 

wytycznych WSO i PSO. 

5. Uczeń klasy mundurowej występujący w mundurze – zarówno w szkole, jak i poza nią 

– zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ubiorczych, dbania o wzorowy 



wygląd zewnętrzny i okazywania szacunku do barw narodowych, flagi państwowej i 

godła narodowego oraz godła Szkoły. 

6. Uczeń klasy mundurowej powinien szczególnie angażować się w życie Szkoły i dbać o 

jej wizerunek na zewnątrz oraz wynikami w nauce starać się podwyższać poziom 

nauczania. 

7. Uczeń klasy mundurowej rozwija swoje zainteresowania, talenty i zdolności na 

najwyższym poziomie swoich możliwości. 

8. Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek czynnego uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych, szczególnie w tych dotyczących profilu wojskowego – nawet w 

wypadku gdy odbywają się one w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

9. W trakcie realizacji zajęć poza terenem Szkoły uczeń klasy mundurowej 

podporządkowuje się opiekunom i instruktorom oraz przestrzega regulaminu i 

przepisów obowiązujących dla danego obiektu. 

10. Uczeń klasy mundurowej swoim zachowaniem, ubiorem i postępowaniem ma 

stanowić wzór do naśladowania, dlatego wymagania względem ucznia klasy 

mundurowej są wyższe – zarówno pod względem zachowania, jak i wyników w 

nauce. 

11. Uczeń klasy mundurowej ma świadomość, że – ze względu na odmienny ubiór - 

stanowi szczególną wizytówkę Dolnośląskiego Zespołu Szkół i odpowiada za wzorowe 

wypełnianie tej roli zarówno w Szkole, jak i poza nią.  

12. Uczeń klasy mundurowej dba o swoją aktywność fizyczną – uczestniczy w zajęciach z 

wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym. 

13. Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności na bieżąco, osiągania pozytywnych ocen z 

wiedzy i umiejętności swojej specjalizacji. 

14. Uczeń klasy mundurowej w trakcie zajęć edukacyjnych na strzelnicy, ma obowiązek 

bezwzględnego przestrzegania „Przepisów o zachowaniu warunków bezpieczeństwa 

na strzelnicy w czasie prowadzenia strzelań” oraz regulaminu strzelnicy.  

15. Uczeń klasy mundurowej otrzymuje nominacje na kolejne wyższe stopnie po 

spełnieniu następujących wymogów:  

- osiągnięcie średniej ocen określonej w regulaminie klasy mundurowej w „Systemie 

Stopni Mundurowych” - bez ocen niedostatecznych;                                                                           

- ocena z wychowania fizycznego co najmniej - dobra;                                                                       

- ocena z zachowania co najmniej - dobra;                                                                                           

- pozytywna ocena z zajęć o tematyce z zagadnień służb mundurowych;                                        

- nienaganna frekwencja;                                                                                                                    

- bezwzględne przestrzeganie obowiązującego w Szkole prawa;                                                            

- brak nadzoru kuratora i wyroków sądowych; 

16. Uczeń klasy mundurowej, który nie spełni wszystkich wymogów punktu 15. 

Regulaminu Klasy Mundurowej nie otrzymuje nominacji na następny stopień i może 

zostać skreślony z klasy mundurowej. 

W wyjątkowych przypadkach, gdy średnia ocen waha się o 0,1 i spełnione są 

wszystkie pozostałe warunki punktu 15 regulaminu, na wniosek Kolegium Stopni 

Mundurowych, Rada Pedagogiczna może mianować ucznia na kolejny stopień. 



17. Uczeń klasy mundurowej po zakończeniu edukacji otrzymuje certyfikat 

potwierdzający nabyte umiejętności. 

18. Uczeń, który w czasie czteroletniego nauczania edukacyjnego nie uczestniczył we 

wszystkich zajęciach poza lekcyjnych, zwłaszcza z wyszkolenia wojskowego oraz 

systematycznie naruszał przepisy ubiorcze i miał z tego tytułu obniżane zachowanie, 

nie otrzymuje certyfikatu o którym mowa w pkt 17.  

19. Uczeń klasy mundurowej ma prawo do awansowania w drodze wyróżnienia za 

wybitne osiągnięcia, nadprogramową działalność zgodną z profilem kształcenia – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek Kolegium Stopni 

Mundurowych. 

ROZDZIAŁ III  

Przepisy ubiorcze : 

1. Umundurowanie zakupują rodzice uczniów klasy mundurowej na własny koszt. 

2. Oficjalny i podstawowy ubiór ucznia klasy mundurowej: 

- mundur polowy (mundur ćwiczebny);                                                                                          

- koszulobluza polowa (koszulobluza ćwiczebna);  

Mundur polowy (mundur ćwiczebny), koszulobluza polowa (koszulobluza ćwiczebna) 

oznaczone są: naszytym logo Szkoły na lewym ramieniu i oznaką identyfikacyjną z 

nazwą „klasa mundurowa” na podkładce w kolorze ciemnoszarym, nazwa w kolorze 

białym o wymiarach 12 cm na 5 cm, naszytą na wysokości lewej patki górnej kieszeni,  

- koszulka bawełniana czarna,                                                                                                                      

- beret koloru zielonego z naszytym specjalnym orłem dla klasy mundurowej, z 

inicjałami pod nim klasy mundurowej „KM”                                                                                         

- trzewiki czarne, desantowe,                                                                                                                  

- pas główny brezentowy ( bez klarmy WP).  

Ubiór taki obowiązuje ucznia klasy mundurowej na co dzień (od poniedziałku do 

czwartku włącznie) w czasie zajęć szkolnych, na obozach szkoleniowych, w czasie 

zorganizowanego przejazdu środkami transportu, w czasie przejazdu z i do miejsca 

zakwaterowania, w czasie zajęć w terenie (np. teren jednostek patronackich) oraz 

podczas oficjalnych wystąpień w szkole, w czasie apelów z okazji rozpoczęcia i 

zakończenia roku szkolnego oraz w czasie uroczystości szkolnych o charakterze 

patriotycznym.  

3. Uczniowie noszący mundur mają zadbane fryzury. 

4. Oznaką stopnia nadanego w szkole są naszyte paski, nad patką kieszeni po lewej 

stronie munduru w kolorze szarym o wymiarach 2 cm na 0,5 mm. Uczniowie na patce 

lewej kieszeni mogą nosić uzyskane różnego rodzaju odznaki związane z 

proobronnością Państwa. 

5. Mundur nie może mieć plam, ma być na bieżąco prany, suszony, prasowany – tak, by 

zachowywał swoje walory estetyczne. 



6. Uzupełnieniem podstawowego ubioru mundurowego w okresie chłodnym jest polar 

w kolorze czarnym pozbawiony oznak wojskowych lub czarna kurtka cywilna, 

rękawiczki, szalik i zimowa czapka w kolorze czarnym. 

7. W porze ciepłej uczeń może nosić koszulobluzę polową lub koszulobluzę ćwiczebną w 

kolorze khaki, dół koszuli schowany w spodniach. 

8. Na terenie szkoły uczniowie mogą występować w koszulce bawełnianej czarnej z 

napisem „Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie”, spodnie polowe lub ćwiczebne oraz 

w butach zastępczych z nogawkami spodni wyłożonymi na wierzch. 

9. Uczniowi klasy mundurowej zabrania się: 

- noszenia części podstawowego munduru w połączeniu z elementami 

niewymienionymi w Regulaminie Klasy Mundurowej (np. inny kolor koszulki, spodnie 

dżinsowe, itp.),                                                                                                                                                   

- noszenia munduru i jego elementów niezgodnie z zasadami np. pas noszony na 

biodrach, rozsznurowane obuwie i tp.).  

10. Karą za naruszenie przepisów umundurowania (poza wyjątkowymi, 

usprawiedliwionymi przypadkami) jest naganna cząstkowa ocena ze sprawowania. 

Trzy oceny naganne powodują obniżenie uczniowi oceny z zachowania.  

11. W przypadku uczęszczania do szkoły ucznia klasy mundurowej bez umundurowania 

może spowodować wypisanie go z klasy mundurowej. Wypisanie następuje na 

wniosek wychowawcy klasy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, której 

wykonanie powierza się Dyrektorowi Szkoły. Decyzja Rady Pedagogicznej jest 

upubliczniona do wiadomości całej społeczności Szkoły. 

12. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub trwałego zdeformowania munduru lub jego 

elementów uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest powiadomić o tym 

niezwłocznie wychowawcę klasy oraz jak najszybciej (do 10 dni) zaopatrzyć się w 

brakujący element na własny koszt. 

ROZDZIAŁ IV 

System stopni mundurowych 

1. Wszyscy uczniowie klasy mundurowej stanowią korpus kadetów. Awans na kolejne 

stopnie jest wynikiem wysiłku ucznia włożonego w pracę nad swoim zachowaniem i 

w postępy w nauce. 

2. Oznaką posiadanego stopnia są poprzeczne paski opisane w Rozdziale III pkt 4 w ilości 

odpowiadającej przyznanemu stopniowi. 

3. W Dolnośląskim Zespole Szkół stosuje się następujące stopnie: 

a) młodszy kadet – bez paska; stopień młodszego kadeta otrzymuje automatycznie 

każdy uczeń klasy mundurowej po złożeniu ślubowania; 

b) kadet – 1 pasek; stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji 

rocznej uzyskał średnią z ocen co najmniej 3,00 (bez ocen niedostatecznych) i ocenę z 

zachowania co najmniej dobrą oraz spełnił pozostałe warunki zawarte w punkcie 14 

niniejszego Regulaminu; 



c) starszy kadet – 2 paski; stopień nadawany kadetowi w klasyfikacji semestralnej lub 

rocznej – jeżeli uzyskał średnią co najmniej 3,30 (bez ocen niedostatecznych) oraz 

spełnił warunki zawarte w niniejszym Regulaminie; 

d) kadet sztabowy – 3 paski; stopień nadawany starszemu kadetowi, który w 

klasyfikacji semestralnej lub rocznej – uzyskał średnią co najmniej 3,60 (bez ocen 

niedostatecznych) oraz spełnił warunki zawarte w niniejszym Regulaminie; 

e) starszy kadet sztabowy – 4 paski; stopień nadawany kadetowi sztabowemu, który 

w klasyfikacji semestralnej lub rocznej – uzyskał średnią co najmniej 4,0 (bez ocen 

niedostatecznych) i otrzymał wzorową ocenę z zachowania. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zasady nadawania stopni mundurowych 

1. Stopnie mundurowe nadawane są przez Radę Pedagogiczną na wniosek Kolegium 

Stopni 

Mundurowych. 

2. W skład Kolegium Stopni Mundurowych wchodzą: 

a) dyrektor Szkoły ( przewodniczący Kolegium), 

b) wychowawcy klas mundurowych, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniów i Słuchaczy. 

c) opiekun klas mundurowych. 

3. Kolegium Stopni Mundurowych jest organem stałym i pełni swoją funkcję przez okres 

roku szkolnego. Kolegium jest organem opiniującym i wnioskującym w stosunku do 

Rady Pedagogicznej. 

4. Po złożeniu ślubowania przez uczniów klasy I mundurowej, podczas uroczystego 

apelu przewodniczący Kolegium Stopni Mundurowych informuje, uczniów, iż z mocy 

prawa uzyskali stopień młodszego kadeta.  

5. Awanse na kolejne stopnie przyznaje się po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej: 

- w przypadku I klasy na koniec roku szkolnego; 

- w przypadku pozostałych klas na koniec semestru i roku szkolnego. 

6. Rada Pedagogiczna na wniosek Kolegium Stopni Mundurowych ma prawo 

zdegradować ucznia klasy mundurowej na niższy stopień lub do stopnia młodszego 

kadeta za zachowanie i czyny niegodne ucznia klasy mundurowej oraz za słabe wyniki 



w nauce (np. oceny niedostateczne w klasyfikacji semestralnej lub rocznej, oceny 

naganne i nieodpowiednie z zachowania).Wniosek w sprawie degradacji podejmuje 

Kolegium Stopni Mundurowych po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego oraz 

Samorządu Uczniów i Słuchaczy. Decyzja Rady Pedagogicznej wydawana jest w 

formie pisemnej i upubliczniana do wiadomości całej społeczności Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Akt ślubowania 

 

Ja, uczeń klasy pierwszej Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie, świadom nałożonych na mnie obowiązków, 

wynikających z przynależności do społeczności szkolnej ślubuję: 

- godnie reprezentować Szkołę, 

- stać na straży Honoru, Prawdy, Wolności, Sprawiedliwości i Ojczyzny, 

- przestrzegać zasad etyki oraz uniwersalnych wartości wynikających z najlepszych 

tradycji Narodu Polskiego i całej rodziny ludzkiej, 

- przestrzegać prawa i dyscypliny, 

- wykonywać polecenia przełożonych w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem 

lub własnym sumieniem. (Tak mi dopomóż Bóg.). 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: p. Stanisław Burzyński 

 



Załącznik nr 1 

 

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

      pieczęć szkoły                                                                                 data i miejsce 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadczam, że uczeń …....................................................................................... 

imię i nazwisko 

nie ma żadnych przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa 

i WF wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego np. samoobrona, pływanie, wyjazdy na 

obozy szkoleniowe , biegi terenowe, marsze, wędrówki górskie, biegi lekkoatletyczne itp. w 

ramach przynależności do klasy mundurowej Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie. 

 

 

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

                                                                             Data, podpis i pieczęć lekarza 

 

 

 


