
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH  

W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRAKOWIE 

załącznik do Statutu Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKÓW, 2016 



 

2 

 

 

 Poniższy regulamin jest uzupełnieniem Statutu Szkoły i regulaminu szkoły, 

dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach o profilu policyjno-wojskowym 
/mundurowych/ w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie i stanowi załącznik do 

Statutu Szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania 

całości swojej, wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód 
narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i 

porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien Wojsku swemu nagrodę i 
poważanie z to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno 

narodowi strzeżenie jego granic i spokojności powszechniej; słowem winno być 
jego najsilniejszą tarczą.” 

Konstytucja 3 maja 1791 r. 

(Art. XI) 
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Rozdział I 

Zasady ogólne 

  

§ 1. 

Fundamentalnymi cnotami ucznia klasy mundurowej - KADETA są: patriotyzm, męstwo, 
uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność i solidarność. 

 

§ 2. 

 

Mundur, jego symbole, barwa i krój są zewnętrzną oznaką przynależności uczniów            
do danej szkoły i klasy. Mundur wojskowy uosabia tradycje wartości oręża polskiego. 

 

§ 3. 

Mundur dla Kadeta klasy policyjno-wojskowej stanowi symbol patriotyzmu, szacunku dla 
służb mundurowych oraz oznakę uszanowania tradycji i wolności Polski.  

  

 
§ 4. 

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 Wojska Polskiego i Służb 

Mundurowych.  

  

 

§ 5. 

Ubiór Kadeta powinien być zawsze zgodny z postanowieniami przepisów mundurowych, tj. 
Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie 

zakazu używania munduru wojskowego lub jego części ( z późniejszymi zmianami).  

 

 
§ 6. 

1. Przepisy umundurowania określają: 
a) rodzaje i skład ubiorów, 
b) okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach, 

c) zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów umundurowania - wizerunek orła, 
flagi, oznaki stopni, oznaki organizacyjne szkoły i klas.  

  

 
§ 7. 

Nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawują nadzór Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz reprezentanci służb mundurowych 
prowadzący zajęcia w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.  
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§ 8. 

Naruszenie przepisów umundurowania skutkuje obniżeniem oceny zachowania i oceny        
z przedmiotów: kształcenie ogólnopolicyjne, kształcenie ogólnowojskowe.  

  

 
Rozdział II 

Okoliczności noszenia umundurowania 

  

 

§ 9. 

1. Mundur nosi się: 

a) w czasie apelów z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych 

uroczystości szkolnych,  

b) w dniach oficjalnych świąt państwowych i resortowych, 

c) w dniach kiedy odbywają się zajęcia szkoleniowe: kształcenie ogólnowojskowe               

i kształcenie ogólnopolicyjne na terenie szkoły, w jednostce wojskowej lub komendzie 
policji, na obozach szkoleniowych. 

  

 
§ 10. 

Kadeci klas policyjno-wojskowych mogą nosić nowy wzór orła polskiego zaprojektowany 

przez wojsko lub biało – czerwoną flagę, gdyż jest to oznaką przynależności oraz 
zewnętrznego szacunku dla tradycji walk wyzwoleńczo-narodowościowych i polskiej 
kultury. Powinni otaczać je szczególnym szacunkiem i poszanowaniem, odzwierciedlając 

postawę patriotyczną godną obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

 

Rozdział III 

Podstawowy ubiór Kadeta 

  

 
§ 11. 

 

1. Podstawowym ubiorem Kadeta klasy o profilu policyjno-wojskowym jest mundur polowy 
składający się z: 

a) beretu koloru czarnego (lub innego jednolitego koloru wybranego przez klasę)               

z orzełkiem klas mundurowych, 

b) munduru moro z umieszczonym na lewym rękawie logo szkoły, umieszczoną nad prawą 
kieszenią naszywką z nazwiskiem i umieszczoną na lewej patce górnej kieszeni oznaką 

identyfikacyjną szkoły, 

c) t-shirt’u koloru czarnego z napisem na plecach „klasa mundurowa”, 

d) butów wojskowych koloru czarnego (sznurowane, za kostkę),                                    

e) polaru lub kurtki wojskowej (według decyzji klasy). 
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2. Zabrania się Kadetom klas mundurowych: 

a) noszenia naszywek i symboli innych organizacji wojskowych, obronnych                        

i paramilitarnych, 

b) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru 
cywilnego lub innych mundurów, 

c)   użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

d) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób 
nieuzasadniony z ich przeznaczeniem, np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych 

kieszeni. 
 
3. Kadeci noszą umundurowanie polowe żołnierza wojsk lądowych. Noszenie 

umundurowania przez uczniów klas 2 i 3 wymagane jest od pierwszego dnia nauki, a klas 
pierwszych od 1 października danego roku szkolnego. Zakup umundurowania odbywa się 
na koszt własny kadeta. 

 

 
Rozdział IV 

Zasady szczegółowe noszenia podstawowych przedmiotów mundurowych 

 

 
§ 12. 

 
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. 
 
2. Beret nosi się zawsze tak samo bez względu na zestaw umundurowania. 

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

4. 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 kołnierzem i klapami wyłożonymi. Długość kurtki powinna być taka, aby             
w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędzie 

rękawów do nasady dłoni. 

5. Pasy główne nosi się na kurtkach polowych - dolna krawędź pasa powinna znajdować 
się 5-7cm powyżej bioder, a środek klamry na linii guzików, dopuszcza się nie noszenie 

pasa na zajęciach teoretycznych w salach wykładowych (jeżeli tak zarządzi dyrektor 
szkoły). 

6. Kadeci w mundurach nie mogą nosić dużych, wyrazistych kolczyków i „rzucającej się”   

w oczy biżuterii. 

7. Kadeci płci męskiej mają obowiązek nosić krótko ostrzyżone włosy i ogoloną twarz. 
Dziewczęta mają mieć włosy krótkie, upięte lub zaplecione w warkocz. Nie mogą stosować 

wyrazistego makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci. 
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Rozdział V 

Zasady awansowania  

 

§ 13. 

1. Dla uczniów klas mundurowych – kadetów, wprowadza się następujące stopnie: 

a) uczeń klasy I – stopień „młodszy kadet”                                                           

b) uczeń klasy II – stopień „kadet”                                                                              

c) uczeń klasy III – stopień „starszy kadet” 

Kadeci noszą oznaki stopni jako znak „|” brązowego koloru, w ilości odpowiadającej 

danemu stopniowi na naramienniku pod warunkiem zaliczenia przedmiotów: kształcenie 
ogólnopolicyjne, kształcenie ogólnowojskowe i frekwencji wyższej niż 75%. 

2.Uczeń otrzymuje stopnie: 

a) młodszego kadeta w dniu ślubowania,                                                                      

b) kadeta po ukończeniu klasy pierwszej - „|” i frekwencji wyższej niż 75%, 

c) starszego kadeta, po ukończeniu klasy drugiej (odstęp między paskami 2 mm) - „||”  i 

frekwencji wyższej niż 75%, 

d) kadeta prymusa, po ukończeniu pierwszego semestru klasy trzeciej i uzyskaniu  
wzorowej oceny zachowania oraz średniej ocen co najmniej 4,75 (odstęp między paskami 

2 mm)- „|||”  i frekwencji wyższej niż 75%. 

3. Awans na stopień kadeta lub starszego kadeta dla uczniów, którzy nie uzyskali 
frekwencji wyższej niż 75% może nastąpić również na wniosek prowadzącego zajęcia z 

przedmiotów: kształcenie ogólnopolicyjne lub kształcenie ogólnowojskowe, pod 
warunkiem, że uzyskali ocenę końcową z w/w przedmiotów: celującą  lub bardzo dobrą, 
zachowanie co najmniej dobre oraz uczestniczyli aktywnie w wydarzeniach 

organizowanych poza szkołą przez prowadzących w/w zajęcia. 
 
4. Awans na stopień kadeta prymusa dla uczniów, którzy nie uzyskali średniej co najmniej 

4,75 może nastąpić również na wniosek prowadzącego zajęcia z przedmiotów: kształcenie 
ogólnopolicyjne lub kształcenie ogólnowojskowe, pod warunkiem, że uzyskali ocenę 
końcową z w/w przedmiotów: celującą  lub bardzo dobrą, zachowanie co najmniej bardzo 

dobre oraz uczestniczyli aktywnie w wydarzeniach organizowanych poza szkołą przez 
prowadzących w/w zajęcia. 

 

 

Rozdział VI 

Prawa i obowiązki 

 

 

§ 14. 

1. Kadet ma prawo: 

a) używania od chwili ukończenia klasy pierwszej tytułu i stopnia kadeta, po spełnieniu 

warunków § 13 pkt 1, 

b) noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym 
zakresie, 

c) do mianowania na kolejne wyższe stopnie w zgrupowaniu kadetów, zgodnie z zasadami 
nadawania tych stopni po spełnieniu warunków § 13 pkt 1. 
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2. Kadet ma obowiązek: 

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i osiągania pozytywnych ocen,  

b) poszanowania munduru, godła i barw narodowych, 

c) respektowania stopni wojskowych, 

d) czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze 
sportowo - obronnym, 

e) godnego zachowania się oraz reprezentowania Szkoły,                                               

f) oddawania honorów w czasie zajęć, odpraw. Honory oddaje się na komendę: „Panie …”, 
„Panowie…”, „Panie, Panowie (Oficerowie, Podoficerowie, Szeregowi)”. Ponadto gdy 

występują osoby cywilne podaje się tylko zapowiedź komendy: „Panie…”, „Panowie”, 
„Panie, Panowie”. Obecni stają frontem do przełożonego, a kadeci przyjmują postawę 
zasadniczą,                                                                                                                          

g) składania meldunku na początku każdych zajęć. Przełożony po przyjęciu meldunku 
(sprawozdania) słowem „dziękuję” zezwala przyjąć postawę swobodną. Po komendzie 
meldującego „proszę siadać” zgromadzeni siadają”,                                                      

h) meldunek jest to zwięzła informacja, którą podwładny składa przełożonemu oraz 
osobom wymienionym w podpunkcie i). W meldunku podaje się kolejno formę („Pan, 
Pani”), stopień wojskowy przełożonego lub stanowisko osoby cywilnej, swoje stanowisko, 

stopień, nazwisko o czynność wykonywaną przez oddział (pododdział) lub meldującego 
albo cel przybycia, np. „Panie majorze (Pani major) – dowódca pierwszej kompanii – 
kapitan Kowalski (kapitan Kowalska) – melduje kompanię podczas ćwiczeń taktycznych na 

temat…”,                                                                                                                     

i) Ponadto meldunek składany jest: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi 
Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej        

i Szefowi Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. Pozostały osobom cywilnym – przełożonym, 
kadeci przedstawiają informację, używając stosownych określeń, np. „Panie dyrektorze 
(Pani dyrektor) – szef wydziału pierwszego major Kowalski (major Kowalska) – 

przedstawia (informuje, wyjaśnia), że…”,                                                                       

j) kadet zwracający się do innego żołnierza wymienia jego stopień w formie skróconej, np. 
zwracając się do starszego szeregowego (marynarza) „Panie/Pani szeregowy/marynarzu”, 

starszego kaprala mówi „Panie kapralu/mat” lub „Pani kapral/mat”. Podobnie postępuje 
zwracając się do: starszego sierżanta, młodszego, starszego chorążego, starszego 
chorążego sztabowego, podporucznika, podpułkownika, komandora podporucznika, 

komandora porucznika, generała (brygady, dywizji, broni),                                            

k) kadet zwracając się do przełożonego lub starszego przyjmuje postawę zasadniczą          
i oddaje honory. Przełożony (starszy) zezwala na przyjęcie postawy swobodnej,                    

l) kadetów obowiązuje taktowne zachowanie się. Kadet po podejściu przełożonego 
(starszego) zobowiązany jest odwrócić się w jego stronę i oddać honory. W obecności 
przełożonych (starszych) bez ich zgody nie należy siedzieć, jeść, pić, palić, czytać, grać, 

używać telefonu, itp. 

 

 

 

Zatwierdzono decyzją  Rady Pedagogicznej w dniu 13.12 2016 


