Regulamin klas mundurowych
w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu

1

§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej o profilu mundurowym i po uroczystym
ślubowaniu zostają „kadetami”.
2. Kadeci zostają objęci dodatkowym przygotowaniem mundurowym, które określa
program nauczania klas mundurowych.
3. Kadetów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie. Zasady noszenia
umundurowania opisane są w paragrafie 2.
4. Umundurowanie dla kadeta zakupuje rodzic/opiekun prawny na koszt własny po
zakończeniu pierwszego semestru klasy pierwszej.
5. Każdy uczeń oraz rodzic/opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem
zapoznanie się z regulaminem klas mundurowych i zobowiązanie do jego przestrzegania
(załącznik nr 1)

§ 2 OKOLICZNOŚCI NOSZENIA UMUNDUROWANIA
1. Mundur dla kadeta klasy mundurowej stanowi symbol patriotyzmu, szacunku dla służb
mundurowych, oznakę uszanowania tradycji i wolności Rzeczypospolitej Polskiej oraz
jest zewnętrzną oznaką przynależności do danej szkoły i klasy.
2. Kadet zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki
poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem, postawą
i postępowaniem reprezentuje tradycje szkoły oraz wizerunek Służb Mundurowych.
Mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony,
prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów
estetycznych.
3. Mundur nosi się: w czasie apelów z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz
innych uroczystościach szkolnych, w dniach oficjalnych świąt państwowych
i resortowych, a także w wyznaczonych przez dyrektora szkoły tzw. dniach
mundurowych.
4. Nad przestrzeganiem regulaminu umundurowania sprawują nadzór dyrekcja szkoły,
wyznaczony opiekun, wychowawca klasy mundurowej oraz reprezentanci służb
mundurowych prowadzący zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.
5. Naruszenie przepisów umundurowania skutkuje karami i upomnieniami opisanymi
w paragrafie 4.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLAS MUNDUROWYCH
1. Prawa i obowiązki uczniów - kadetów klas mundurowych określa Statut Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu.
2. Uczniowie klasy mundurowej zobowiązani są ponadto do:
a) godnego zachowania się oraz reprezentowania szkoły i służb mundurowych;
2

b) reprezentowania szkoły w czasie uroczystości szkolnych, państwowych i związanych
z kultem religijnym w pełnym umundurowaniu;
c) dbania o sprawność fizyczną, wygląd zewnętrzny oraz kulturę osobistą;
d) kierowania się w kontaktach z rówieśnikami i kolegami klas młodszych pomocą oraz
życzliwością;
e) noszenia munduru w dni „mundurowe”, obowiązkowo w dniu zajęć;
f) aktywnego uczestnictwa w zajęciach „mundurowych”;
g) przestrzegania regulaminu klas mundurowych.
3. Ponadto uczeń klasy mundurowej ma prawo do:
a) używania tytułu kadeta od momentu złożenia ślubowania - treść ślubowania
określono w załączniku nr 2;
b) uczestniczenia we wszystkich formach zajęć organizowanych na terenie jak i poza
szkołą;
c) rozwijania swoich zainteresowań sportowo-obronnych pod kierunkiem nauczycieli;
d) korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania;
e) poszanowania swojej godności osobistej, własności oraz zdrowia;
f) wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami;
g) uczestniczenia w obozach i szkoleniach.

§ 4 OZNACZENIA KADETÓW KLAS MUNDUROWYCH
1. Mundury opatrzone są: imiennikiem, flagą, logiem szkoły, emblematem klasy
mundurowej, pagonem.
2. Pagony na mundurach mają kolor granatowy, a oznaczenia na nich określają kolejno:
a. jedna belka – klasa pierwsza
b. dwie belki – klasa druga
c. trzy belki – klasa trzecia
d. cztery belki – klasa czwarta
e. pięć belek – klasa piąta
f. złota gwiazdka – uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co
najmniej 4,5; zachowanie minimum bardzo dobre
3. Oznaczenia nadawane są Zarządzeniem Dyrektora szkoły.

§ 5 ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu „klas mundurowych” uczniowi klasy mundurowej
obowiązują kary przewidziane w Statucie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, a
ponadto kary stosuje się także, gdy:

3

a) uczeń nie uczestniczy regularnie w zajęciach wynikających z profilu
mundurowego klasy;
b) gdy uczeń nie przestrzega ustaleń niniejszego regulaminu;
2. Rodzaj kary wybiera wychowawca bądź nauczyciel prowadzący daną formę zajęć.
3. Za jawne łamanie postanowień regulaminu kadet może zostać pozbawiony możliwości
noszenia umundurowania i usunięciem z grupy objętej szkoleniem, w ostateczności
nawet usunięty z klasy mundurowej i przeniesiony do innej klasy.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klas Mundurowych
rozstrzyga Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Dyrektor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 r..
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Klas Mundurowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Klas Mundurowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
oraz zobowiązanie do jego przestrzegania
rok szkolny ……...…./…………
Klasa………………..
Lp

Nazwisko i imię

Data
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Data

Podpis rodzica
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Podpis
ucznia

Data

Podpis rodzica

Załącznik nr 2 do Regulaminu Klas Mundurowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Treść ślubowania
Ja, uczeń klasy pierwszej technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Raciborzu, świadomy podejmowanych obowiązków kadeta klasy
mundurowej
ślubuję:
dbać o honor Ojczyzny,
szanować flagę i godło państwowe,
dbać o mundur,
strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki służb mundurowych,
godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię i przestrzegać Statutu
szkoły i Regulaminu Klas Mundurowych,
Wykonując powierzone mi zadania ślubuję postępować honorowo i
zgodnie z zasadami dobrych obyczajów mając na względzie szacunek dla
innych ludzi.
Tak mi dopomóż Bóg
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