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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowatorski  program nauczania wprowadzono z dniem 1 września 2008 r.  

Idea opracowania i wdrożenia innowacji stanowi odpowiedź na aktualne  

zapotrzebowanie społeczne. Praca w różnego rodzaju służbach mundurowych  jest ciekawą 

alternatywą dla młodych ludzi.  

Innowacja pedagogiczna polega na utworzeniu „KLAS   MUNDUROWYCH” W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JOACHIMA LELEWELA W ŻELECHOWIE. 

„Klasy mundurowe” proponujemy absolwentom szkół podstawowych zarówno dziewczętom, 

jak i chłopcom, którzy: 

- marzą o podjęciu studiów, bądź służbie w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, 

- chcą spędzić 3 lata maksymalnie aktywnie, ucząc się: technik samoobrony, strzelania,  

   działania na polu walki, działań ratowniczo-gaśniczych, itp. 

- pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów. 

 

§ 1 

REKRUTACJA  UCZNIÓW  DO  KLAS  MUNDUROWYCH. 

1. Rekrutacja do ” klas mundurowych” odbywa się na zadach określonych w statucie 

Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie. Tryb, zasady 

i terminy rekrutacji określa na każdy rok szkolny dyrektor szkoły. 

2. Do „klas mundurowych” nieprzyjmowani są uczniowie posiadający stałe zwolnienie 

lekarskie z zajęć wychowania fizycznego. 

§ 2 

PROGRAM  NAUCZANIA. 

1. W „klasach mundurowych” realizuje się ramowy program nauczania określony dla 

liceum ogólnokształcącego, a dodatkowo realizowane są przedmioty: 

1) „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego” w klasie pożarniczej – 

2 godziny tygodniowo przez 3 lata; 

2) „Zadania wojska” w klasie policyjno-wojskowej - 1 godzina tygodniowo przez 

3 lata; 

3) „Zadania policji” w klasie policyjno-wojskowej - 1 godzina tygodniowo przez 

3 lata. 

2. Autorski program zajęć dodatkowych obejmuje: 

1) podstawy prawa,  

2) etykę zawodową w służbach mundurowych, 

3) wiadomości z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

4) przebieg służby w służbach mundurowych, 

5) wybrane zagadnienia dotyczące  samoobrony i technik interwencji, 

6) strzelectwo sportowe i bojowe, 

7) pierwszą pomoc przedmedyczną, 
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8) topografię i orientoring, 

9) zarządzanie kryzysowe, 

10) obsługę broni bojowej, 

11) przygotowanie absolwentów do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe, 

12) działanie żołnierza na polu walki, 

13) musztrę, 

14) funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, 

15) zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

16) zapoznanie i praktyczne zastosowanie sprzętu używanego do działań ratowniczo-

gaśniczych, 

17) zajęcia z taktyki działań gaśniczych, ratownictwa technicznego, wysokościowego, 

chemicznego, wodno-lodowego, 

18) przeprowadzenie próbnej ewakuacji, 

19) biegi oraz ćwiczenia fizyczne podnoszące wytrzymałość, siłę, sprawność oraz 

kondycję, 

20) zajęcia na siłowni, 

21) marsze kondycyjno-sprawnościowe. 

3. Realizowanie programu nauczania odbywać się będzie w trakcie: 

    1) zajęć dydaktycznych w szkole, 

    2) prowadzenia zajęć w terenie, 

    3) wycieczek przedmiotowych, 

    4) kursów samoobrony, 

    5) zajęć sprawnościowych, 

    6) zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych, 

    7) spotkań z przedstawicielami służb mundurowych, 

    8) współpracy ze szkołami resortowymi.  

4. Program nauczania jest skonstruowany tak, aby absolwenci byli przygotowani 

do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe oraz zapoznali się z pracą w służbach 

mundurowych. 

5. Zajęcia prowadzą przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej. 

6. Oceny z zajęć dodatkowych wpisywane są w arkuszu ocen ucznia w miejscu 

na „zajęcia dodatkowe” i wystawiane na świadectwie promocyjnym i świadectwie 

ukończenia szkoły. 

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

8. Absolwenci „klas mundurowych” zdają maturę identyczną, jak dla absolwentów 

liceum ogólnokształcącego i mogą podjęć dowolny kierunek dalszego kształcenia. 
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9. Po zakończeniu 3 letniego cyklu kształcenia kadeci otrzymują zaświadczenia 

o przeszkoleniu z poszczególnych dziedzin - przydatne przy ubieganiu się o pracę w 

służbach mundurowych. 

 

§ 3 

UMUNDUROWANIE KADETÓW „KLAS MUNDUROWYCH”. 

1. Kadetów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie: 

1) zakup umundurowania odbywa się na koszt kadeta, 

2) mundury szyte są na miarę. 

2. Umundurowanie kadetów jest jednakowe dla dziewcząt i chłopców. 

3. Noszenie umundurowania obowiązkowe jest w „dni mundurowe” - 1 raz w tygodniu. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa corocznie „DNI 

MUNDUROWE”. 

5. Ustala się wzory umundurowania dla kadetów klasy pożarniczej: 

  1) umundurowanie polowe (wariant letni - tylko do wystąpień indywidualnych) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) umundurowanie polowe  
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3) umundurowanie polowe, (wariant zimowy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) umundurowanie galowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. W skład umundurowania polowego kadeta klasy pożarniczej wchodzą: 

1) spodnie i bluza w kolorze czarnym, 

2) czarna koszulka z napisem „ klasa pożarnicza”, 

3) czarne buty typu wojskowego, 

4) czarny pas skórzany, 

5) czapka z naszywką. 

7. Mundur polowy z czarnymi skórzanymi rękawicami staje się mundurem galowym 

8. Ustala się wzór naszywek dla klasy pożarniczej. 

9. 1)  na czapkę                                                      2) na rękaw lewy bluzy 
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3) imiennik nad górną prawą kieszeń bluzy                   4 ) nad  górną lewą kieszeń bluzy 

 

 

 

 

 

 5) flaga państwowa na górną część prawego rękawa bluzy 

 

 

 

 

 

 

10. Ustala się wzory umundurowania  dla kadetów klasy policyjno-wojskowej: 

1) umundurowanie polowe     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) umundurowanie polowe (wariant letni -  tylko do wystąpień indywidualnych) 
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3) umundurowanie polowe  (wariant zimowy)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) umundurowanie galowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  W skład umundurowania polowego kadeta klasy policyjno-wojskowej wchodzą: 

- spodnie i bluza z materiału o wzorze „Pantera”, 

- koszulka czarna z napisem „klasa policyjno-wojskowa”, 

- pas czarny skórzany, 

- buty czarne typu wojskowego, 

- beret z orłem. 

12. Wzór naszywek dla klasy policyjno-wojskowej 

1)  na beret                                                          2) na rękaw lewy bluzy 
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3) nad górną lewą kieszeń bluzy                             4) imiennik nad górną prawą kieszeń bluzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  flaga państwowa  na górną część prawego rękawa bluzy 

  

 

 

 

 

 

 

 

13. Mundur polowy z apaszką jest mundurem galowym. Kolor apaszki jest wybierany 

przez kadetów danego rocznika. 

 

§ 4 

 

LEGITYMACJIE KADETÓW KLAS MUNDUROWYCH UPRAWNIAJĄCE 

DO NOSZENIA MUNDURU. 

 

1. Ustala się wzór legitymacji dla kadeta klasy pożarniczej uprawniającej 

do noszenia munduru: 

 

 

 

 

 

 

          

                                   str.1                                                       str.2 
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1) wymiary legitymacji – 98 mm x 73 mm 

2) kolor obramowania - czerwony 

3)  fotografia o wymiarach – 35 mm x 25 mm  

 

2.Ustala się wzór legitymacji dla kadeta klasy policyjno-wojskowej uprawniającej do  

noszenia munduru: 

 

 

 

 

 

 

 

                                  str.1                                                             str.2 

 

1)  wymiary legitymacji 98 mm x 73 mm 

2)  kolor obramowania - zielony 

3)  fotografia o wymiarach  - 35 mm x  25 mm 

 

§ 5 

 

STOPNIE  KADETÓW KLAS  MUNDUROWYCH ORAZ  KRYTERIA  

ICH PRZYZNAWANIA. 

 

1. Awans na kolejne wyższe stopnie jest uhonorowaniem odpowiednich postaw 

i wyników w nauce ucznia. 

2. Dopuszcza się dodatkowe awansowanie w czasie roku szkolnego, za wybitne 

osiągnięcia np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz uzyskanie w nich 

wysokich wyników a także za bohaterskie czyny, aktywny udział w likwidowaniu 

klęsk żywiołowych, angażowanie się w działalność patriotyczną, działania 

w Ochotniczej Straży Pożarnej i organizacjach proobronnych. 

3. Awansowanie dodatkowe może nastąpić nie więcej jak dwukrotnie w ciągu całego 

cyklu nauczania. 

4. Kolejne stopnie awansu kadetom klas mundurowych nadawane są Zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły.  
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5. WPROWADZA  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  STOPNIE  AWANSU:  

1) MŁODSZY KADET – stopień nadawany uczniowi z chwilą rozpoczęcia nauki w 

klasie mundurowej. 

2) KADET – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,25 i dobrą ocenę 

zachowania.  

3) STARSZY KADET – stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,25 i bardzo dobrą 

ocenę  zachowania.  

4) NADKADET – stopień nadawany starszemu kadetowi, który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 i bardzo dobrą 

ocenę  zachowania.  

5) ASPIRANT SZKOLNY – stopień nadawany nadkadetowi, który w klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,5 i bardzo dobrą 

ocenę z zachowania 

6) ASPIRANT DYPLOMOWANY -.stopień nadawany aspirantowi szkolnemu, 

który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 

3,50 i wzorową ocenę z zachowania 

6. Wprowadza się wzory oznak stopni na naramiennikach umundurowania według 

następującego wzoru: 

                        

      MŁODZSZY KADET 

 

      KADET 

 

      STAERSZY KADET 

 

      NADKADET 

 

      ASPIRANT SZKOLNY 

  

      ASPIRANT DYPLOMOWANY 
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§ 6 

LEGITYMACJIE  KADETÓW  KLAS  MUNDUROWYCH  

potwierdzające nadanie kolejnego wyższego stopnia awansu 

 

1. Ustala się wzór legitymacji „awansowej” dla kadeta klasy pożarniczej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

       str.1                                       str.2 

     1) wymiary legitymacji – 98 mm x 73 mm 

 

2. Ustala się wzór legitymacji „awansowej” dla kadeta klasy policyjno-wojskowej: 

                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

                                

 

           

  str.1                                       str.2 

       1) wymiary legitymacji – 98 mm x 73 mm 
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§ 7 

PRAWA  UCZNIÓW  KLAS  MUNDUROWYCH: 

1. Prawa i obowiązki uczniów kadetów „klas mundurowych” określa Statut Liceum 

Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie. 

2. Uczeń klasy mundurowej ma prawo do: 

1) używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej stopnia młodszego kadeta, 

2) noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności, 

3) mianowania na kolejne wyższe stopnie awansu, zgodnie z zasadami ich nadawania, 

4) rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI  UCZNIA  „KLASY  MUNDUROWEJ” 

Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do: 

1. Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości patriotycznych, patriotyczno-

religijnych, szkolnych, lokalnych, państwowych. 

2. Poszanowania munduru i stosownego wyglądu 

1) mundur powinien być kompletny, czysty; 

2) nie należy łączyć elementów ubrania cywilnego z mundurem; 

3) poza pomieszczeniami obowiązuje nakrycie głowy niezależnie od warunków 

atmosferycznych; 

4) w czasie nabożeństwa przy uczestnictwie indywidualnym nakrycie głowy 

zdejmuje się; 

5) nakrycie głowy w czasie nabożeństwa, uroczystości obowiązuje występujących 

w ugrupowaniu; 

6) jedzenie i picie w mundurze możliwe jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych 

lub wyznaczonych; 

7) nie można nosić biżuterii z wyjątkiem zegarka, obrączki, pierścionka; 

8) włosy powinny być schludnie ostrzyżone; 

9) osoby z długimi włosami powinny mieć je krótko upięte tak, aby nie przeszkadzały 

w noszeniu nakrycia głowy; 

10) nie można stosować wyrazistego makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci. 

3. Stosownego zachowania w różnych sytuacjach: 

1) zawsze przestrzegać zasad etyczno-moralnych, norm współżycia społecznego oraz 

zachowywać się z godnością, taktownie i uprzejmie; 

2) należy oddawać honory nauczycielom szkoły oraz przedstawicielom: organu 

prowadzącego, organów państwowych, służb mundurowych (tylko podczas 

pierwszego spotkania); 
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3) w wąskim przejściu, pierwszy który zauważył osobę, której należy oddać honory, 

podaje komendę „Przejście”. Kadeci zatrzymują się, przepuszczają 

przechodzącego, oddają honory przez sfrontowanie i przyjęcie postawy zasadniczej; 

4) w szkole honory oddawać poprzez skłon głowy, powstanie i skłon głowy; 

5) w czasie oficjalnego grania (śpiewania) hymnu państwowego honory oddawać 

poprzez przyjęcie postawy zasadniczej, a w nakryciu głowy przez salutowanie; 

6) podczas uczestnictwa w nabożeństwie, w czasie kiedy wierni klękają należy przyjąć 

postawę zasadniczą; 

7) rozmowę ze starszymi prowadzić należy w postawie stojącej. 

 

§ 9 

PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP 

1. W czasie zajęć praktycznych w terenie lub w obiektach takich jak strzelnice, tory 

przeszkód, sale gimnastyczne itp. uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania regulaminu obiektów oraz do podporządkowania się poleceniom 

prowadzącego zajęcia. 

2. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu obiektu bądź, niepodporządkowania się 

wytycznym prowadzącego zajęcia uczeń zostanie odsunięty od zajęć.  

3. W czasie zajęć praktycznych uczniowie maja obowiązek być umundurowani. 

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

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru 

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

prowadzący zajęcia.  

 

§ 10 

KARY za nieprzestrzeganie REGULAMINU „KLAS MUNDUROWYCH” 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu „klas mundurowych” uczniowi klasy mundurowej 

grożą kary przewidziane w Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima 

Lelewela w Żelechowie, a ponadto może nastąpić: 

1) obniżenie posiadanego stopnia o jeden, 

2) degradacja do stopnia młodszego kadeta, 

3) zakaz reprezentowania szkoły (kara może być łączna z pozostałymi), 

4) usunięcie z klasy mundurowej. 

2. Kary wymierza Dyrektor szkoły w formie zarządzenia na wniosek nauczyciela 

prowadzącego innowację pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Regulamin opiniuje Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima 

Lelewela w Żelechowie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 

 


