
 

 

 

REGULAMIN KLASY RATOWNICZEJ 

w  Liceum Ogólnokształcącym Sportowym im. Polskich Olimpijczyków 

w Człuchowie 

 

 

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły. Poniższy Regulamin jest 

uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach ratowniczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      § 1 

Regulamin klas ratowniczych jest zbiorem postanowień regulujących funkcjonowanie 

wewnętrzną i zewnętrzną działalność klas ratowniczych. Regulamin stanowi kodeks praw i 

obowiązków ucznia klasy ratowniczej. Regulamin ma zastosowania na terenie szkoły i wszystkich 

wyjazdach z nią związanych. W szczególnych przypadkach regulamin będzie pociągał do 

odpowiedzialności za zachowanie poza szkołą. Jeżeli wycieczka lub szkolenie nie posiada własnego 

regulaminu wewnętrznego obowiązuje niniejszy dokument.  

                                                                 



                                                                     Postanowienia ogólne  

§ 2 

1. Regulamin określa wygląd zewnętrzny uczniów klas o profilu ratownictwo medyczne, sposób 

noszenia uniformu i jego elementów oraz zasady kontroli ubioru wyróżniającego uczniów klas o tym 

profilu. 

2. Uczeń zobowiązany jest dbać o  strój, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie 

zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz mieć świadomość, że swoim 

wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. Polskich 

Olimpijczyków w Człuchowie.  

3. Uniform ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Przy noszeniu uniformu obowiązują następujące zasady:  

a) uczniowie mają obowiązek noszenia uniformu w czasie:   

 dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe  

 uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa  

 uroczystości szkolnych 

b) wolno użytkować tylko ten uniform, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły;  

c) każdy uniform powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony; 

d) uniform nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany i 

przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych. 

5. Uczniowie klas ratowniczych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy podczas 

uroczystości państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor Szkoły. 

6. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notoryczne 

opuszczanie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy ratowniczej może zostać ukarany 

pozbawieniem możliwości noszenia uniformu i usunięciem z grupy objętej szkoleniem oraz 

przeniesiony do klasy równoległej. 

 

 

§ 3 

Podstawowy ubiór ucznia 

1. Zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu ratownictwo medyczne jest 

zunifikowany strój. Obowiązują :  

 pomarańczowa bluza z polaru,  

 spodnie bojówki w kolorze pomarańczowym z granatowymi wstawkami 



 czerwony T-shirt z napisem klasa ratowniczo-medyczna 

 czarny T-shirt z napisem klasa ratowniczo-medyczna 

2. Zabrania się uczniom klas ratowniczych:  

a) trwałego lub tymczasowego deformowania części stroju  w sposób nieuzasadniony ich 

przeznaczeniem np.: poprzez wypychanie nadmiernie zewnętrznych kieszeni. 

3. Strój ucznia powinien być wyrazem szacunku dla służb ratownictwa medycznego. 

                                                                           § 4 

Wymogi wobec klas ratowniczych oraz zasady zachowania 

1. Uczeń należący do klasy ratowniczej powinien, przestrzegać norm etycznych i moralnych, 

zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie.  

2. Ucznia obowiązuje zdyscyplinowanie i lojalność wobec starszych przełożonych i opiekunów.  

3. Ucznia zobowiązuje kultura słowa i poszanowanie języka ojczystego.  

4. Klasa ratownicza zobowiązuje, do dbałości o honor i ojczyznę, pomoc starszym, dbałość o dobre 

imię szkoły, i do szacunku munduru.  

5. Podczas zajęć lekcyjnych i szkoleniowych telefony, różnego typu odtwarzacze i inne urządzenia 

telekomunikacyjne mają być wyłączone lub wyciszone; używanie ich dozwolone jest tylko za 

pozwoleniem prowadzącego.  

6. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom B.H.P, 

dotyczących transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na zajęciach praktycznych poza terenem 

szkoły.  

7. W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.  

8. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu lub zachowania stwarzającego zagrożenia życia, 

zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.  

9. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek nosić uniform. 

10. Uczniowie, którzy nie są  ubrani w uniform mogą być odsunięci od zajęć.  

11. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez uniformu 

(obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.  

12. Niezaliczenie 20% zajęć praktycznych i 20% zajęć teoretycznych ze służby ratowniczej wiąże się z 

nieuzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.  

13. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach teoretycznych może być zaliczona, formę zaliczenia 

ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.  

                                                                          



                                                                                        § 5 

Obowiązek noszenia stroju 

1. Dla uczniów klas pierwszej dniami noszenia uniformu są: pierwszy czwartek miesiąca  

2. Dzień bez uniformu może zmienić tylko wychowawca z poinformowaniem o zmianie Dyrektora 

Szkoły oraz nauczycieli uczących daną klasę.  

                                                                                   § 6 

Prawa i obowiązki ucznia klasy o profilu ratowniczo -  medycznej 

1. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach w ramach ratownictwa medycznego i zdobywania 

podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 wiedzy dotyczącej organizacji ratownictwa w Polsce (podstawy prawne),  

 znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowej,  

 znajomości podstawowych zestawów ratowniczych kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 

zasad ich użycia,  

 wiedzy na temat podstawowych elementów anatomii człowieka,  

 praktycznych umiejętności w działaniu indywidualnym i zespołowym,  

 znajomości wstępnej oraz szczegółowej oceny poszkodowanego,  

 przeszkolenia prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej, użycia defibrylatora 

automatycznego,  

 teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej stanów zagrożenia zdrowotnego, urazów 

mechanicznych i obrażeń,  

 wiedzy na temat ochrony przed skutkami różnorodnych zagrożeń,  

 znajomości podstaw taktyki działań ratowniczych,  

 znajomości zasad ewakuacji ze strefy zagrożenia,  

 samodzielności w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji i rozwoju ścieżki zawodowej lub 

naukowej z uwzględnieniem własnych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb 

społecznych  

 

 

 

 



§ 7 

Ślubowanie klas pierwszych 

1.Ślubowanie odbywa się w pierwszym miesiącu nauki i ma charakter uroczysty. 

2.Treść ślubowania: 

Całość baczność! Do hymnu! :"Mazurek Dąbrowskiego" 

Spocznij! Uczniowie 1 klasy ratowniczo - medycznej, baczność!  

Rota ślubowania na ucznia klasy 1 ratowniczo – medycznej:  

Ja uczeń klasy 1 ratowniczo -  medycznej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego  

im. Polskich Olimpijczyków    w Człuchowie ślubuję:  

1. Dbać o honor ojczyzny. (ślubuję)  

2. Szanować flagę i godło państwowe. (ślubuję)  

3. Szanować i godnie nosić uniform. (ślubuję)  

4. Pomagać słabszym i ludziom w potrzebie. (ślubuję)  

5. Odnosić się z szacunkiem do rówieśników i osób starszych. (ślubuję)  

6. Podporządkować się kadrze nauczycielskiej i dyrektorowi. (ślubuję)  

7. Godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię. (ślubuję)  

8. Stosować się do regulaminu klasy ratowniczo -medycznej. (ślubuję 

 

                                                                        § 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy sporne odnośnie noszenia stroju rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w wyposażeniu i wyglądzie uniformu.  

3. Modyfikacje stroju 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. 

 

 

 


