II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Karola Wojtyły w Lęborku

REGULAMIN
dla klas o profilu służb mundurowych
w II Liceum Ogólnokształcącym
w Lęborku

WSTĘP

1. Prawa i obowiązki uczniów zawarte są w Statucie szkoły i Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania.
2. Regulamin klas z edukacją o służbach mundurowych jest uzupełnieniem dotyczącym
zasad występowania w umundurowaniu, wyglądu zewnętrznego i zachowania się
uczniów występujących w mundurach.
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Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas
o profilu służb mundurowych.
2. Mundur jest zewnętrzną oznaką przynależności ucznia do danej szkoły i klasy
mundurowej.
3. Uczeń zobowiązany jest nosić mundur zgodnie z przepisami i dbać, aby jego
wygląd zewnętrzny był schludny i regulaminowy, dotyczy to w szczególności:
1) uczesania(dziewczęta- włosy upięte, chłopcy- włosy krótkie);
2) biżuterii -obowiązuje zakaz noszenia w czasie występowania w mundurze:
kolczyków ,pierścionków, bransoletek, łańcuszków, i.t.p. (dla własnego
bezpieczeństwa);
3) zakazu ekscentrycznego upiększania ciała (widoczne tatuaże, jaskrawa kolorystyka
włosów, kolczyki w widocznych miejscach na twarzy).
4. Umundurowanie każdego ucznia powinno być zawsze zgodne z zasadami określonymi
niniejszym regulaminie.
5. Uczniów obowiązują następujące zasady podczas występowania w umundurowaniu:
1) uczniowie zakupują umundurowanie na własny koszt;
2) uczniowie noszą umundurowanie na zajęcia z „edukacji o służbach mundurowych”
tzw. dni mundurowe, dni które określi Dyrektor Szkoły swoim zarządzeniem, w
czasie uroczystych apeli szkolnych oraz w czasie uroczystości państwowych, w
których uczniowie reprezentują szkołę;
3) w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych, nauczyciel uczący
przedmiotu „edukacja o służbach mundurowych” decyduje o doborze zestawu
umundurowania;
4) uczniowie mogą używać tylko tych rzeczy mundurowych i oznak szkoły, które
zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 2 Liceum Ogólnokształcącego w
Lęborku;
5) mundur powinien być zawsze schludny i możliwie najlepiej dopasowany do
sylwetki;
6) mundur nie może nosić śladów zabrudzeń, winien być przechowywany w sposób
gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych i użytkowych;
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7) zasady noszenia mundurów obowiązują uczniów zarówno na zajęciach w szkole,
jednostce wojskowej, komendzie policji, straży pożarnej jak i w drodze do i ze
szkoły.
6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia przepisów niniejszego regulaminu Rada
Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ma prawo ukarać ucznia karami
zgodnymi ze statutem szkoły.
7. Uczeń klasy mundurowej, który zostanie ukarany karą nagany przez Dyrektora Szkoły
wynikającą z naruszenia postanowień Statutu Szkoły, jednocześnie zostaje zawieszony
w prawach ucznia klasy mundurowej na okres 2 miesięcy, w którym jest zobowiązany
do poprawy zachowania.
8. Zawieszenie polega na zakazie noszenia umundurowania, nie zwalnia natomiast ucznia z
udziału w zajęciach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez klasę ( uczeń
uczestniczy w zajęciach w ubiorze cywilnym).

Rozdział II

PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA-PROFIL SŁUŻB MUNDUROWYCH

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy liceum o profilu służb mundurowych jest
mundur polowy WP składający się z :
1) beretu koloru czarnego z orłem wz. Wojsk Lądowych;
2) bluzy polowej wz. 93/MON pantera z umieszczonym na kieszeni lewego rękawa
logo szkoły (rys. nr 2) . Na kieszeni prawego rękawa w kolejnych latach nauki
umieszczone będzie oznaczenie aktualnego roku nauki (rys. nr 1);
3) spodni polowych wz. 93/MON pantera;
4) trzewików desantowych koloru czarnego wz. 957/MON (dopuszcza się inny wzórczarne);
5) koszulki z krótkim rękawem koloru czarnego z napisem „klasa mundurowa” (na
plecach) i logo szkoły (z przodu);
6) pasa głównego parcianego z klamrą „WP” (noszony na zajęciach praktycznych i
terenowych);
7) kurtki zimowej z podpinką wz. 93 pantera 130/MON i szalo-kominiarki lub szalika
koloru khaki;
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8) dodatkowymi elementami mundurowymi mogą być koszule letnie z krótkim
rękawem , sweter wełniany z naramiennikami koloru khaki i polar wojskowy
wz. 93.
2. Zabrania się uczniom klas o profilu mundurowym:
1) noszenia elementów umundurowania w połączeniu z ubiorem cywilnym lub
elementami umundurowania innych państw;
2) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie
z przeznaczeniem (nisko opuszczony pas, rozluźnione zapięcie butów itp.).
3. W czasie zajęć sportowych obowiązuje następujący strój:
1) koszulka z krótkim rękawem i spodenki jednolite dla całej klasy oraz obuwie
sportowe;
2) w czasie zajęć ze sztuk walki: mundur i obuwie sportowe.

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW KLAS O PROFILU SŁUŻB
MUNDUROWYCH.

1. Uczeń ma prawo do:
1) rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela;
2) pomocy w nauce z zakresu ”edukacji dla bezpieczeństwa” i ”edukacji o służbach
mundurowych”;
3) pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i
wychowania;
4) poszanowania godności osobistej, swojej własności i zdrowia;
5) wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię szkoły;
2) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz ustalonych zasad zachowania i
porządku w czasie lekcji, na terenie szkoły oraz w instytucjach, w których
prowadzone są zajęcia programowe;
3) punktualnie przychodzić na zajęcia i brać w nich aktywny udział;
4) przestrzegać obowiązku noszenia identyfikatorów w dni „mundurowe” jak i
„cywilne”;
5) szanować poglądy innych ludzi i ich godność osobistą.
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3. Uczniowie klas o profilu służb mundurowych muszą bezwzględnie przestrzegać
przepisów BHP obowiązujących na zajęciach w jednostce wojskowej, na strzelnicy, w
komendzie policji, straży pożarnej i w czasie przemarszu na zajęcia poza teren szkoły.
4. W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
regulaminów i podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia.
5. Zabrania się wykorzystywania wiedzy i umiejętności nabytych w czasie szkolenia
teoretycznego i praktycznego mogących naruszyć bezpieczeństwo obiektów
publicznych i prywatnych oraz tych, które stanowiłyby zagrożenie dla życia lub
zdrowia innych ludzi.

Rozdział IV

OZNACZENIA SZKOLNE I KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA

1. Znakiem przynależności do klasy o profilu służb mundurowych jest emblemat
umieszczony na kieszeni naramiennej lewego rękawa kurtki mundurowej, zawierający
nazwę szkoły i profilu klasy, której wzór został zatwierdzony przez dyrektora szkoły
oraz Radę Pedagogiczną.
2. W momencie rozpoczęcia nauki w klasie o profilu służb mundurowych uczeń
otrzymuje stopień – kadet klasy pierwszej.
3. Na kolejne stopnie uczeń zostaje mianowany po uzyskaniu promocji do następnej
klasy.
- kadet klasy pierwszej
- kadet klasy drugiej
- kadet klasy trzeciej
4. Kadeci noszą oznaki na kieszeni lewego rękawa munduru jako znak” (rys 1) ” tzw.”
belka” jasnego koloru ułożona pod kątem 30 stopni w ilości odpowiedniej do roku
nauki (kl. I, II lub III) wg poniższego wzoru.
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Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w
oparciu o dokumenty obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku lub decyzją Rady
Pedagogicznej.
2. Regulamin dla klas o profilu służb mundurowych został przyjęty na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego 21 października 2014 r.
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