REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ
Prawa i obowiązki uczniów zostały zawarte w Statucie Liceum Ogólnokształcącego Sportowego.
Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach
mundurowych.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych.
2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do danej specjalności uczniowskiej
zainteresowanej służbami mundurowymi i realizującej fakultatywnie program z zakresu wiedzy
proobronnej.
3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on elegancki i schludny wygląd
zewnętrzny.
4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
II. PRZY NOSZENIU UMUNDUROWANIA OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:
1. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt.
2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych (tj. dzień mundurowy,
dzień, w którym prowadzone są lekcje z przedmiotów uzupełniających (fakultatywnych) oraz w czasie
odbywania zajęć edukacyjnych w jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, w czasie
uroczystości szkolnych, uroczystości kościelnych i państwowych, na które zostaje zaproszona Szkoła.
3. W zależności od warunków atmosferycznych, o doborze umundurowania, decyduje wychowawca
klasy w uzgodnieniu z koordynatorem klas mundurowych. W dni upalne uczniowie nie są
zobowiązani do noszenia bluzy. Jednak obowiązuje jednolitość w ubiorze wszystkich uczniów klasy.
4. Mundur ma być czysty i wyprasowany. Czyszczenie munduru spoczywa na użytkowniku.
5. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania Szkoły na zewnątrz. O formie
uczestnictwa decyduje wyłącznie Dyrektor Szkoły.
6. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu i Statutu Zespołu Szkół Sportowych w
Człuchowie, uczeń klasy mundurowej, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą dla
wszystkich uczniów Szkoły.
III. PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA
1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy mundurowej jest mundur wyjściowy składający się z:





Bluzy polowej w kolorze czarnym lub moro
Spodni polowych w kolorze czarnym lub moro z pasem taktycznym zewnętrznym
T-shirtu
Czapki patrolówki lub beretu

8. Na bluzie polowej umieszczony będzie emblemat z napisem KLASA MUNDUROWA oraz imiennik z
nazwiskiem ucznia.
9. Przewidziane jest noszenie naramiennika, który jest doskonałą formą nagradzania ucznia za wyniki
sportowe, naukowe lub wynikające z modułu profilowego.
IV. UCZNIOM KLAS MUNDUROWYCH ZABRANIA SIĘ:
1. Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony z ich
przeznaczeniem, np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni.
3.Noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii oraz ozdób. Kobietom zezwala się jedynie na noszenie małych
kolczyków nie wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej.
4. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy (wąsy, brodę) schludnie i krótko ostrzyżone.
Kobiety na czas występowania w mundurze upinają włosy w taki sposób, by nie przeszkadzały
podczas wykonywanych czynności.

V. OZNAKI KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA
1. Przyjęty w szkole regulamin pozwala uczniom klas mundurowych otrzymywać kolejne stopnie
awansu. W momencie rozpoczęcia nauki uczeń otrzymuje stopień kadeta. Kolejne stopnie awansu
otrzymuje po uzyskaniu promocji do następnej klasy na zakończenie roku szkolnego. Dystynkcje
stopni noszone są w formie naramienników.




kadet - klasa pierwsza
starszy kadet - klasa druga
kadet sztabowy - klasa trzecia

VI. DYSCYPLINA I SZKOLENIE
1. Uczeń klasy mundurowej powinien być wzorem cnót i zdyscyplinowania, sumiennie wykonywać
obowiązek szkolny. Swoją postawą dawać przykład innym uczniom szkoły.
2. Regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne i fakultatywne.
3. Uczeń klasy mundurowej musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach z musztry i dodatkowych
zajęciach z samoobrony (w tym w ramach zajęć z wf).
4. Nieuczestniczenie w zajęciach dodatkowych, wynikające z lekceważenia tych zajęć, wiąże się z
obniżeniem oceny z wf i zachowania.
5. Uczeń, który nie stosuje się do wymogów regulaminu, może być odsunięty od zajęć nieujętych w
zasadach oceniania (wycieczki, obozy, wizyty w jednostkach organizacyjnych).
6. Uczeń, który z różnych względów nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, na wniosek
koordynatora ds. mundurowych, wychowawcy klasy, rady pedagogicznej lub na własną prośbę, może
zostać przeniesiony do równoległej klasy niemundurowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w
Człuchowie.
2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania.
3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie i nie
wymagają one zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 24/2017/2018 z dnia 30 sierpnia 2017 r
i przekazany do stosowania.

