
REGULAMIN  KLASY  MUNDUROWEJ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE 
TARNOWSKIEJ 

§ 1 Rekrutacja 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się w oparciu o „Regulamin rekrutacji 
uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Dąbrowie 
Tarnowskiej” opracowywanych na dany rok szkolny i przyjętych przez Radę Pedagogiczną, 
rozszerzonych o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w 
zajęciach klasy mundurowej i wychowania fizycznego, wymagających zwiększonego wysiłku 
fizycznego.  

§ 2 Obowiązki i prawa ucznia klasy mundurowej 

1.Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek:  

a) wykazywać sie szczególną dbałością o swoją kulturę osobistą i fizyczną,  

b) znać i przestrzegać niniejszy regulamin,  

c) rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające ze Statutu oraz stosować się do wytycznych 
WSO  

d) występując w mundurze – zarówno w szkole, jak i poza nią – dbać o jego wzorowy wygląd 
i okazywać szacunek godłu, barwom i hymnowi narodowemu oraz sztandarowi Szkoły,  

e) angażować się w życie Szkoły i dbać o jej wizerunek na zewnątrz oraz wynikami w nauce 
starać sie podwyższać poziom nauczania,  

f) rozwijania swoich zainteresowań, talentów i zdolności na najwyższym poziomie swoich 
możliwości,  

g) czynnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, szczególnie w tych dotyczących 
profilu mundurowego – nawet w wypadku gdy odbywają sie one w dni wolne od zajęć 
dydaktycznych, 

 h) podporządkowywać się w czasie zajęć poza szkołą przełożonym i opiekunom oraz 
przestrzegać regulaminy i przepisy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywają się zajęcia, 
i) swoim zachowaniem, ubiorem i postępowaniem stanowić wzór do naśladowania,  

j) dbać o swoją aktywność fizyczną – uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, 
zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym,  

k) uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności na 
bieżąco, osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności. 

 2. Uczeń klasy mundurowej ma prawo do: 



 a) opieki wychowawczej, zarówno w szkole jak i poza nią,  

b) warunków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo w czasie zajęć dydaktycznych 

c) ochrony i poszanowania swojej godności osobistej, 

 d) noszenia munduru typu plamiak i sortów mundurowych oraz oznaczeń określonych w 
regulaminie, 

 e) otrzymania nominacji na kolejne wyższe stopnie kadeckie zgodnie z zasadami okre- 
ślonymi w niniejszym regulaminie,  

f) otrzymania po zakończeniu edukacji w Szkole certyfikatu potwierdzającego naukę w klasie 
mundurowej oraz nabycia określonej wiedzy i umiejętności, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 regulaminu.  

§ 3 Przepisy mundurowe 

1. Umundurowanie zakupują rodzice uczniów klasy mundurowej.  

2. Mundur, jego barwa, krój i odznaki stanowią zewnętrzny znak przynależności do klasy 
mundurowej Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

3. Umundurowanie ucznia klasy mundurowej stanowią: a) bluza polowa typu plamiak z 
naszywkami: - logo klas mundurowych na środku górnej kieszeni lewego rękawa, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1do regulaminu, - stopni kadeckich na środku kieszeni prawego 
rękawa, wg wzoru stanowiącego za- łącznik nr 1 do regulaminu, - identyfikator z nazwiskiem 
ucznia nad prawą przednią kieszenią, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, 
b) spodnie polowe typu plamiak, c) czarne trzewiki typu „Grom”, d) czarna koszulka 
bawełniana, e) zielony polar, f) zielony beret z orzełkiem klas mundurowych, g) pas 
brezentowy z klamrą.  

3.1 Wzór umundurowania może ulec zmianie w przypadku wycofania danego wzoru z 
produkcji a także zmian przepisów dotyczących klas mundurowych 

 4. Ubiór obowiązuje ucznia klasy mundurowej w czasie:  

a) zajęć realizowanych w ramach ustalonego przez Radę Pedagogiczną dnia mundurowego, 
zarówno w szkole jak i poza nią,  

b) przejazdu z i do miejsca zamieszkania,  

c) obozów szkoleniowych,  

d) uroczystości szkolnych, 

 e) reprezentowania szkoły w uroczystościach patriotyczno-religijnych,  

f) przedsięwzięć realizowanych poza szkołą, jak zawody, konkursy itp.  



5. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o mundur i utrzymywanie go w stanie zapewniającym 
schludny wygląd zewnętrzny. 

 6. Podczas noszenia umundurowania należy użytkować tylko te przedmioty mundurowe, 
które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.  

7. Każdy przedmiot mundurowy powinien być należycie dopasowany, nie wolno jednak 
dokonywać przeróbek lub poprawek zniekształcających go.  

8. Uzupełnieniem podstawowego ubioru mundurowego w okresie zimowym mogą być 
zimowa kurtka, rękawiczki, szalik, zimowa czapka w kolorze czarnym.  

9. W zależności od warunków pogodowych możliwe jest zdjęcie bluzy polowej i noszenia 
polaru lub czarnej koszulki z krótkim rękawem. Sposób umundurowania ustala Dyrektor 
Szkoły lub prowadzący zajęcia.  

10. W pomieszczeniach lub za zgodą prowadzącego zajęcia uczeń zdejmuje beret, który nosi 
się wtedy w lewej zewnętrznej kieszeni spodni tulu plamiak.  

11. Uczniowie noszący mundur mają zadbane fryzury. Dziewczęta upięte lub gładko uczesane 
włosy, a chłopcy włosy krótkie, z grzywką nie przesłaniającą oczu.  

12. Zezwala się uczniom, za zgodą prowadzącego zajęcia na noszenie okularów 
przeciwsłonecznych.  

13. Zabrania się:  

a) używania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

b) noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego,  

c) noszenia umundurowania innego niż przewiduje to niniejszy regulamin,  

d) noszenia umundurowania, które nie ma pełnej wartości użytkowej, w szczególności nie 
zapewnia należytego wyglądu zewnętrznego,  

e) noszenia do munduru kolczyków w miejscach ekstrawaganckich takich jak: nos, policzki, 
brwi oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety itp.  

14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia elementów umundurowania, uczeń zobowiązany 
jest jak najszybciej uzupełnić brak.  

15.Karą za naruszenie przepisów mundurowych (poza wyjątkowymi, usprawiedliwionymi 
przypadkami) jest nagana wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, a w rażących przypadkach 
obniżenie oceny z zachowania.  

§ 4 System stopni i awansowania  

1. Wszyscy uczniowie klas mundurowych stanowią korpus kadetów.  



2. Oznaką posiadanego stopnia są naszywki noszone na kieszeni prawego rękawa bluzy 
polowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.  

3. Awans na kolejne stopnie jest wyróżnieniem oraz wynikiem wysiłku ucznia włożonego w 
prace nad swoim zachowaniem i w postępy w nauce.  

4. Kolejne stopnie kadeckie nadaje w formie zarządzenia Dyrektor Szkoły, na wniosek 
wychowawców klas mundurowych i na podstawie uchwały klasyfikacyjnej Rady 
Pedagogicznej.  

5. Uczeń klasy mundurowej otrzymuje nominację na kolejny wyższy stopnień kadecki po 
spełnieniu następujących warunków:  

a) osiągnięcie określonej średniej ocen w klasyfikacji półrocznej i rocznej - bez ocen 
niedostatecznych, 

 b) ocena z wychowania fizycznego co najmniej dobra, 

 c) ocena z zachowania co najmniej dobra, 

 d) co najmniej 85% frekwencja w zajęciach bloku mundurowego i brak 
nieusprawiedliwionych godzin,  

e) udział w obozie szkoleniowym,  

f) bezwzględne przestrzeganie obowiązującego w Szkole prawa,  

g) brak nadzoru kuratora i wyroków sadowych.  

6. W klasach mundurowych stosuje sie następujące stopnie i zasady awansowania:  

a) młodszy kadet – stopień młodszego kadeta otrzymuje automatycznie każdy uczeń klasy 
mundurowej po złożeniu ślubowania i otrzymaniu „Patentu Kadeta”, stanowią- cego 
załącznik nr 2 regulaminu,  

b) kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który spełnił łącznie warunki okre- ślone 
w pkt. 5 i uzyskał średnią ocen co najmniej 3,00 – po pierwszym semestrze  

c) starszy kadet – stopień nadawany kadetowi, który spełnił łącznie warunki określone w pkt. 
5 i uzyskał średnią co najmniej 3,50 – po drugim semestrze  

d) kadet drużynowy – stopień nadawany starszemu kadetowi, który spełnił łącznie warunki 
określone w pkt. 5 i uzyskał średnią co najmniej 3,50 - po trzecim semestrze 

 e) starszy kadet drużynowy – stopień nadawany kadetowi drużynowemu, który spełnił 
łącznie warunki określone w pkt. 5 i uzyskał średnią co najmniej 4,0 – po czwartym semestrze 
f) kadet prymus – stopień nadawany starszemu kadetowi drużynowemu, który spełnił łącznie 
warunki określone w pkt. 5 i uzyskał średnią co najmniej 4,50 i co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania – po piątym semestrze  



7. Obniżenie stopnia o jeden następuje w sytuacji, gdy kadet:  

a) rażąco narusza dyscyplinę na terenie szkoły, 

 b) nie przestrzega zasad regulaminu mundurowego,  

c) stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia lub życia innych osób,  

d) używa lub znajduje się pod wpływem środków narkotycznych lub alkoholu będąc na 
terenie szkoły lub na zajęciach w innym miejscu,  

e) popełni wykroczenie,  

f) zachowuje się w sposób nieetyczny lub niemoralny.  

8. Degradacja czyli całkowite pozbawienie stopnia następuje w przypadku: 

 a) wydalenia kadeta ze szkoły,  

b) popełnienia przestępstwa, 


