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Rozdział 1 

 Informacje ogólne 

  

Program nauczania wprowadzono z dniem 1 września 2015 roku. Idea opracowania i wdrożenia 

programu stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie społeczne. Praca w różnego rodzaju 

służbach mundurowych jest ciekawą alternatywą dla młodych ludzi. Innowacja nauczania polega na 

tworzeniu „klasy mundurowej” w IV LO. Proponujemy ją absolwentom gimnazjum, zarówno 

dziewczętom, jak i chłopcom, którzy: 

➢ marzą o podjęciu studiów, bądź służby w policji, straży pożarnej lub innych służbach 

mundurowych, 

➢ chcą spędzić 3 lata bardzo aktywnie, realizując bardzo ciekawy program nauczania: sztuki 

walki, samoobrona, strzelanie, musztra 

➢ pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów 

 

Rozdział 2 

Rekrutacja uczniów do klasy mundurowej 

 

1. Rekrutacja do klasy mundurowej odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

Zasady i terminy rekrutacji określa na każdy rok szkolny Dyrektor Szkoły. 

2. Podczas naboru brane są pod uwagę następujące kryteria: 

a) Oceny końcowe na świadectwie gimnazjalnym z języka polskiego, matematyki, języka 

obcego oraz wiedzy o społeczeństwie, informatyki i wychowania fizycznego; 

b) Ocena zachowania – co najmniej poprawna; 

c) Osiągnięcia sportowe; 

d) Brak przeciwwskazań lekarskich. 

3. Do klasy mundurowej nie są przyjmowaniu uczniowie, którzy posiadają stałe zwolnienie 

lekarskie z zajęć wychowania fizycznego. 
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Rozdział 3 

Program nauczania 

 

1. W „klasie mundurowej” realizuje się ramowy program nauczania określony dla liceum 

ogólnokształcącego oraz w klasie policyjnej: zajęcia dodatkowe z „edukacji ogólno 

policyjnej”, „samoobrony” i „musztry”. 

2. Autorski program nauczania zajęć dodatkowych zatwierdzony we współpracy z Wyższą 

Szkołą Policji w Szczytnie przewiduje nauczanie treści wykraczających poza podstawę 

programową związanych z: 

 

1) Podstawami prawa; 

2) Etyki zawodowej w służbach mundurowych; 

3) Podstawową terminologią policyjną; 

4) Wiadomościami z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) Zasad służby w służbach mundurowych; 

6) Wybranych zagadnień samoobrony i technik interwencji; 

7) Strzelectwa sportowego i bojowego; 

8) Pierwszej pomocy przedmedycznej; 

9) Topografii i orientoringu; 

10) Zarządzania kryzysowego; 

11) Obsługi broni bojowej; 

12) Profesjonalnym przygotowaniem do służby zawodowej; 

13) Przygotowaniem absolwentów do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe. 

 

3. Realizowanie programu nauczania odbywać się będzie w trakcie: 

1) Zajęć dydaktycznych w szkole; 

2) Prowadzenia zajęć w terenie; 

3) Wycieczek przedmiotowych; 

4) Zajęć samoobrony; 

5) Zajęć sprawnościowych; 

6) Zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych; 

7) Spotkań z przedstawicielami służb mundurowych; 
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8) Współpracy ze szkołami resortowymi. 

4. Dodatkowe zajęcia realizowane są w wymiarze liczby godzin zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania w „dniach mundurowych”. Program nauczania jest skonstruowany tak, aby 

przygotował absolwentów do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe oraz wskazał 

zasady pracy zawodowej w służbach mundurowych. 

5. Zajęcia z zakresu służb mundurowych są prowadzone przez oficerów jednostek specjalnych 

policji zgodnie z programem autorskim. 

6. Oceny z zajęć dodatkowych wpisywane są w arkuszu ocen uczniów w miejscu na „zajęcia 

dodatkowe” i wystawiane na świadectwie promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

7. Ocena z zajęć dodatkowych jest wliczana do średniej ocen. 

8. Absolwenci klasy mundurowej zdają maturę identyczną jak absolwenci liceum 

ogólnokształcącego i mogą podjąć dowolny kierunek dalszego kształcenia. 

 

Rozdział 4 

Podstawowy ubiór ucznia 

1. Regulamin określa wygląd zewnętrzny uczniów klasy mundurowej. 

2. Uczeń jest zobowiązany nabyć mundur z własnych środków. 

3. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy  

policyjnej.  

4. Mundur ucznia powinien być symbolem patriotyzmu i szacunku dla służb mundurowych. 

5. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne uczesanie, 

(dziewczęta- upięte lub gładko uczesane włosy, chłopcy włosy krótkie, grzywka 

nieprzesłaniająca oczu). Zabrania się noszenia do munduru kolczyków w miejscach 

ekstrawaganckich takich jak nos, usta, policzki, brwi, język oraz ozdób typu naszyjniki, 

bransolety, itp. 

6. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie 

zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz mieć świadomość, że 

swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje IV LO  w Wyszkowie. 

7. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 
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8. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:      

1) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:  

a) dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe(umundurowanie koszarowe);  

-b) uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa; 

c)  uroczystości szkolnych; 

2) wolno użytkować tylko te sorty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrekcję 

Szkoły;  

3) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też 

noszony;  

4) mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, 

prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.  

9. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy podczas 

uroczystości państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrekcja Szkoły. 

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

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

pozbawieniem możliwości noszenia umundurowania i usunięciem z grupy objętej 

szkoleniem. 

11. Podstawowym ubiorem ucznia klasy mundurowej jest:  

1)  Umundurowanie ćwiczeniowe: 

a) buty operacyjne czarne; 

b) spodnie bojówki czarne; 

c) koszulka z krótkim rękawem czarna; 

d) pas główny czarny 

2) Dodatkowymi elementami munduru mogą być:  

a) kurtka czarna; 

b) polar czarny; 

c) czapka z daszkiem czarna 

 

3) Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być : rękawiczki, szalik 

oraz czapka zimowa, wszystko w kolorze czarnym. 
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Rozdział 5 

Wymogi wobec klasy mundurowej 

  

1. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom 

BHP, dotyczących transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na strzelnicy, pobytu na zajęciach 

praktycznych poza terenem szkoły. 

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

regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej. 

3. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu obozu, strzelnicy lub zachowania stwarzającego 

zagrożenia życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć. 

4. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani (strój 

koszarowy). 

5. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych. 

6. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru 

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

prowadzący. 

7. Brak munduru powoduje niezaliczenie zajęć praktycznych. 

8. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach może być zaliczona, formę zaliczenia ustala 

nauczyciel prowadzący zajęcia  

Rozdział 6 

Oznaki klasowe oraz zasady ich noszenia 

  

1. Znakami  ucznia klasy mundurowej są naszywki wykonane według wzoru zatwierdzonego 

przez Dyrekcję Szkoły noszone nad lewą kieszonką oraz na lewym rękawie koszuli oraz 

wydrukowana nazwa klasy na koszulkach ćwiczeniowych. 
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Rozdział 7 

Prawa i obowiązki kadeta 

KADET MA PRAWO: 

- noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie; 

- złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Zgrupowania Kadetów; 

- do mianowania na kolejne wyższe stopnie w zgrupowaniu kadetów, zgodnie z zasadami nadawania 

tych stopni; 

- używania od momentu ślubowania tytułu i stopnia młodszego kadeta; 

 

KADET MA OBOWIĄZEK: 

- uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności; 

- osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów w klasyfikacjach rocznych pod rygorem 

przesunięcia do klasy innej niż mundurowa; 

- poszanowania munduru, godła i barw narodowych; 

- czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo-

obronnym; 

- godnego zachowania się, reprezentowania Szkoły i Służby Mundurowej. 

 

Rozdział 8 

Regulamin nadawania stopni awansu 

  

Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem określonych postaw i wyników w nauce kadeta. 

Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia jest, noszona na pagonach, nakładka w srebrne paski „belki" 

w ilości odpowiadającej posiadanemu stopniowi. 
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1. Młodszy Kadet – stopień nadawany uczniowi automatycznie z chwilą rozpoczęcia nauki                      

w klasie mundurowej 

2. Kadet - stopień nadawany młodszemu kadetowi po ukończeniu klasy pierwszej 

3. Starszy kadet - stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji śródrocznej (w klasie 

drugiej) uzyskał średnią z ocen nie niższą niż  3,00 i minimum dobrą ocenę  zachowania. 

4. Nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w klasyfikacji  rocznej (klasa 

druga)uzyskał średnią ocen nie niższą niż  3,25 (bez ocen niedostatecznych) i minimum dobrą 

ocenę zachowania. 

5. Superkadet - stopień nadawany nadkadetowi, który w klasyfikacji śródrocznej  (w klasie 

trzeciej) uzyskał średnią ocen  nie niższą niż  3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę  zachowania. 
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