
 

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  I TECHNIKUM W ZS W 
OLKUSZU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 

KATOWICACH 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w  Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.  
Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach mundurowych. 

Rozdział I 
Zasady ogólne 

Regulamin stanowi kodeks praw i obowiązków ucznia  klasy mundurowej. Reguluje również wzór umundurowania oraz 
stosunek do munduru. Regulamin obowiązuje każdego ucznia klasy mundurowej, który zobowiązany jest znać niniejszy 
dokument i się do niego stosować. Regulamin ma zastosowanie na terenie szkoły i wszystkich wyjazdach z  nią związanych 
oraz w drodze do szkoły i z niej. W szczególnych przypadkach regulamin będzie pociągał do odpowiedzialności za zachowanie 
poza szkołą. Jeżeli wycieczka lub szkolenie nie posiada własnego regulaminu wewnętrznego obowiązuje niniejszy dokument. 

§ 1 

Mundur, jego barwa i krój jest zewnętrznym   wizerunkiem   przynależności uczniów do klasy mundurowej, tradycji 
szkoły i Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Mundur ucznia klasy o profilu mundurowym jest symbolem 
patriotyzmu, szacunku dla służb mundurowych, znakiem ciągłości idei wolnościowych Narodu Polskiego oraz tradycji 
walk o niepodległość i suwerenność. 

§2 

Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki poziom estetyczny mając 
świadomość, że swoim wyglądem, postawą   i postępowaniem   reprezentuje Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu  
ZDZ w Katowicach. 



§3 

Umundurowanie ucznia  

Umundurowanie   jest   obowiązkowe   dla wszystkich uczniów  Liceum   Ogólnokształcącego  w   Olkuszu   ZDZ   
w Katowicach o profilu mundurowym 

      Rozdział II 

Okoliczności noszenia umundurowania 

§ l 

Każdy uczeń nosi mundur obowiązkowo: 
a) w trakcie zajęć szkolnych z wyjątkiem wychowania fizycznego, 
b) uczniowie klasy mundurowej mają obowiązek nosić mundur w drodze do szkoły i ze szkoły do domu, 
c) podczas    oficjalnych wystąpień   w   reprezentacji szkoły, w   czasie   apelów z   okazji rozpoczęcia  i 

zakończenia roku szkolnego oraz innych uroczystości szkolnych, 
d) w dniach oficjalnych świąt państwowych i wojskowych, 
e) w czasie zajęć wojskowych w szkole i poza nią, w jednostce wojskowej, na obozach szkoleniowych, 
f) w czasie pełnienia służby w ośrodkach szkoleniowych, 
g) w czasie konkursów i zawodów tematycznych organizowanych przez różne podmioty. 

§2 

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu klas mundurowych sprawuje Dyrektor Szkoły, wychowawca, pedagog/psycholog 
oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

§3 

Sposób noszenia munduru określa nauczyciel zajęć wojskowych, stosując kryterium jednolitości. Naruszenie 
niniejszego regulaminu może skutkować obniżeniem zachowania lub przydzieleniem dodatkowych obowiązków (np. 
porządkowych na rzecz szkoły), a w szczególnych  przypadkach naganą  Dyrektora Szkoły. 

§4 

Zakup umundurowania i niezbędnego wyposażenia odbywa się na koszt własny rodzica w czasie przerwy letniej, przed 
rozpoczęciem nauki. 

§5 

Zabrania się noszenia munduru w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych m.in. od soboty do niedzieli.  Czas ten 
należy poświęcić na odświeżenie umundurowania. 



Rozdział III 
Podstawowy ubiór ucznia 

§ l 

Podstawowym ubiorem ucznia klasy o profilu mundurowym jest umundurowanie składające się z następujących części: 
a) beretu, koloru zielonego z białym orłem na zielonym  tle  
b) munduru moro  z umieszczonym na lewym rękawie logo szkoły i umieszczoną na lewej kieszeni          

naszywką ,,Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach", 
c) koszulki koloru czarnego - jednolity dla wszystkich uczniów, 
d) butów wojskowych koloru czarnego (taktyczne, desantowe, skoczki) 
e) kurtki polowej , 
t) podpinki do kurtki polowej , 
g) koszulo - bluzy  polowej  
h) ubrania ochronnego. 

§ 2 

Pełne umundurowanie ucznia obowiązuje w okresie: 
a) letnim (kwiecień - październik): 

• beret, 
• bluza od munduru, 
• spodnie od munduru, 
• buty 

b) zimowym (listopad - marzec): 
• beret lub czapka zimowa, 
• polar lub kurtka wojskowa wzór 2010 
• bluza od munduru, 
• spodnie od munduru, 
• buty 

§3 

Podstawowym ubiorem  Oddziału  Przygotowania  Wojskowego  jest  umundurowanie  składające  się  z 
następujących części: 

a) bluza i spodnie ubioru mundurowego ucznia wg wymagań techniczno - użytkowych, 
b) koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły, 
c) beret  
d) zestaw oznak regulaminowych do umundurowania, 
e) bluza ocieplana typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex), 
f) plecak taktyczny o pojemności min. 25 l ( w  kolorze czarnym lub kamuflażu pantera), 
g) rękawice zimowe (czarne), 
h) czapka zimowa (czarna). 



Rozdział IV 
Zasady szczegółowe noszenia podstawowych części składowych umundurowania 

§ 1 

Beret  nosi się lekko pochylony  na prawe ucho.  Dolna jego krawędź  powinna znajdować  się na wysokości  około 4 cm 
nad lewą brwią oraz około 2 cm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak ,,    
by nie przesłaniała ucha. Beret nosi się zawsze tak samo bez względu na zestaw umundurowania. 

§2 

Kurtka polowa powinna być dłuższa od munduru polowego o około 10 cm. Podpinka nie powinna w żadnym wypadku 
wystawać spod kurtki polowej. 

§3 

Mundur  polowy  nosi  się w barwach  ochronnych.  Kurtka  i spodnie,  wchodzące w skład kompletu,  muszą  być zawsze 
w tym samym  kolorze i odcieniu.  Kurtkę polową z kompletu  nosi się z wyłożonym  kołnierzem  i klapami. Długość kurtki 
powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny  siedzenia, a krawędzie rękawów do 
nasady dłoni. 

§4 

Zabrania się uczniom klas mundurowych: 
a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub  innych 

mundurów, 
b) użytkowania części munduru niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania, w sposób nieuzasadniony z ich  

przeznaczeniem, 
d) wnoszenia kurtek oraz polarów do sal lekcyjnych. 

§5 

Występując w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju  biżuterii oraz innych ozdób (dziewczętom  zezwala się 
na noszenie małych kolczyków, nie wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej). Dozwolone 

jest również noszenie zegarka, jeśli nie posiadają żadnych jaskrawych elementów. 

§6 

Zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur oraz wyzywającego makijażu. 
Uczeń ma obowiązek nosić krótką, starannie przystrzyżoną fryzurę, bez żelowania włosów, uczennica jeżeli ma włosy 
dłuższe niż do ramion – spięte gumką. Niedopuszczalne jest farbowanie włosów na jaskrawe kolory np. niebieski, 
różowy, fioletowy. 



§7 

Niedopuszczalne są widoczne tatuaże oraz długie paznokcie malowane w jaskrawych kolorach. 

§8 

Zabrania się noszenia rozwiązanych butów, rozpiętego munduru, podwiniętych rękawów, trzymania r ąk  w kieszeni. 

§9 

W okresie letnim (kwiecień – październik) dopuszcza się przebywanie na placu szkolnym w czasie przerw 
międzylekcyjnych w koszulce bez bluzy (koszulka musi być zgodna z niniejszym regulaminem). W przypadku 
występowania w koszulce z krótkim rękawem (bez bluzy) koszulka zawsze włożona jest w spodnie od munduru. 

§10 

Niedopuszczalne jest wymienianie się częściami umundurowania oraz wszelkimi naszywkami umieszczonymi na 
mundurze, np. naszywką z nazwiskiem, grupą krwi. 

Rozdział V 
Prawa i obowiązki 

§ 1 

Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek noszenia umundurowania zgodnie z wymogami regulaminu klasy mundurowej 
obowiązującego w szkole. 

§2 

Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek: 
a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności, 
b) osiągania  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich  przedmiotów  oraz oceny  z zachowania w klasyfikacjach 

półrocznych lub rocznych, 
c) poszanowania munduru, godła  i barw narodowych, 
d) respektowania stopni wojskowych, 
e) czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo - obronnym, 
f) godnego zachowania się oraz reprezentowania szkoły,  
g) używania kulturalnego słownictwa. 
h) uczniowie zobowiązani są  uczestniczyć w zajęciach 
sprawnościowych  (basen, ścianka) oraz obozach 
treningowych  ( poligon) 
i) w  okresie wolnym od zajęć dydaktycznych (ferie, 
wakacje) uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w 
świętach państwowych na które zostali zaproszeni. 



§3 

Za niegodne zachowanie na terenie szkoły i poza nią, uczeń klasy mundurowej może otrzymać upomnienie lub 
naganę, włącznie ze skreśleniem go z listy uczniów z przypadku: 
a) spożywania alkoholu, 
b) notorycznego używania telefonu komórkowego  na lekcjach, 
c) palenia papierosów oraz e – papierosów, 
d) notorycznego używania słów wulgarnych  na terenie szkoły, 
e) naruszenia zasad współżycia społecznego, godności osobistej nauczycieli i uczniów, 
f) nierealizowania obowiązku szkolnego (  notoryczne  nieusprawiedliwiane nieobecności  na  zajęciach  szkolnych), 
 g) notoryczne łamanie regulaminu w zakresie noszenia umundurowania na zajęciach szkolnych oraz poza szkołą, 

Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa 
lub innego nauczyciela szkoły. 

Rozdział VI Postanowienia 
końcowe 

§ 1 

Każdorazowy brak przewidzianego Regulaminem kompletnego umundurowania w wyznaczonych przez Dyrektora dniach, 
nieregulaminowy wygląd zewnętrzny ucznia klasy mundurowej lub jego nieodpowiednie zachowanie zostaną odnotowane 
w dzienniku lekcyjnym Librus. 

§2 

Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie mundurowej ma obowiązek egzekwować regulaminowy wygląd zewnętrzny 
uczniów i odnotowywać w dzienniku elektronicznym Librus wszelkie ujawnione w tym zakresie 
nieprawidłowości. 

§3 

Notoryczne uchylanie się od obowiązku stosowania się do niniejszego regulaminu skutkować będzie obniżeniem oceny 
z zachowania zgodnie z postanowienia m i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, stanowiącego Załącznik do Statutu. 

§4 

Wychowawcy klas mundurowych zapoznają z Regulaminem wszystkich uczniów oraz rodziców uczniów (za kartą 
zapoznania)  corocznie,  w  terminie  do  końca  września  każdego  roku  szkolnego  i  każdorazowo  po  dokonaniu  jego 
zmiany, w terminie miesiąca od ich wprowadzenia. Karty zapoznania wychowawcy klas przechowują w teczkach 
wychowawcy . 

§5 

Propozycje zmian do niniejszego regulaminu ma prawo wnosić każdy członek Rady Pedagogicznej Szkoły bądź Samorządu   
Uczniowskiego.  Zmiany   w  regulaminie   uchwala  Rada  Pedagogiczna   po  wcześniejszym   pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski. 



§6 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021. Dotychczas obowiązujący regulamin ma zastosowanie do 
25 września 2022 roku. 

                                             Dyrektor  ZS w Olkuszu 
                                             Mgr Anna Klatt 
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