
REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 
W CZELADZI

CELEM EDUKACYJNYM I WYCHOWAWCZYM KLASY MUNDUROWEJ JEST PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO DALSZEJ
NAUKI LUB PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczniowie klasy mundurowej ZSOiT noszą tytuł „KADET”.
2. Nauka w klasie mundurowej polega na realizacji zajęć zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 

dla IV etapu edukacji w technikum.
3. Kadeci mają obowiązek dodatkowo uczestniczyć w zajęciach, obozach, warsztatach, programach, uroczystościach 

szkolnych, państwowych, miejskich i religijnych uwzględniających specyfikę klasy mundurowej.
 zajęcia programowe i fakultatywne wynikające z ramowego planu nauczania,
 zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb mundurowych na terenie szkoły,
 zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb mundurowych poza terenem szkoły,
 obozy i zgrupowania sprawnościowe, 
 uroczystości szkolne, miejskie, państwowe i religijne,

4. Nauka w klasie mundurowej powinna zakończyć się przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz możliwością 
podjęcia świadomej decyzji o kreowaniu dalszej ścieżki rozwoju zawodowego w służbach mundurowych.



II. ORGANIZACJA KLASY MUNDUROWEJ

1. Struktura organizacyjna klasy mundurowej nawiązuje do struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.
 klasa stanowi PLUTON KADETÓW
 trzy klasy stanowią KOMPANIĘ KADETÓW

2. Przełożonymi kadetów są:
 dyrektor szkoły
 wychowawca klasy
 nauczyciele uczący w ZSOiT
 dowódca klasy mundurowej 
 dowódca plutonu – (jest to osoba wybrana przez dowódcę klas mundurowych po konsultacji z dyrekcją szkoły 

oraz wychowawcą klasy z której kadet zostanie wybrany)

3. Stopnie w klasie mundurowej:
 młodszy kadet – stopień nadawany uczniowi z dniem rozpoczęcia nauki w klasie mundurowej
 kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi po złożeniu uroczystego ślubowania
 starszy kadet
 kapral kadet
 starszy kapral kadet
 plutonowy kadet
 sierżant kadet
 starszy sierżant kadet

    
4. Awans na kolejne stopnie jest wynikiem postępów w nauce, zaangażowania w zajęcia dodatkowe oraz zachowania. 



5. Kadetów awansuje się po semestralnym i końcowym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 starszy kadet – stopień nadawany kadetowi, który po klasyfikacji semestralnej  uzyskał średnią ocen nie niższą 

niż 3,5 (minimum ocena dobra z innowacji wojskowej) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 kapral kadet – stopień nadawany starszemu kadetowi, który po klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej  

uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,5 (minimum ocena dobra z innowacji wojskowej) i co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania,

 starszy kapral kadet – stopień nadawany kapralowi kadetowi, który po klasyfikacji końcoworocznej uzyskał 
średnią ocen  nie niższą niż 3,5 (minimum ocena dobra z innowacji wojskowej) i co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania,

 plutonowy kadet – stopień nadawany starszemu kapralowi kadetowi, który po klasyfikacji semestralnej lub 
końcoworocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,5 (minimum ocena dobra z innowacji wojskowej) i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

 sierżant kadet – stopień nadawany plutonowemu kadetowi, który po klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej
uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,5 (minimum ocena dobra z innowacji wojskowej) i co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania,

 starszy sierżant kadet - stopień nadawany sierżantowi kadetowi, który po klasyfikacji semestralnej lub 
końcoworocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,5 (minimum ocena dobra z innowacji wojskowej) i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

 prymus – stopień honorowy nadawany kadetowi klasy mundurowej, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 
uzyskał średnią 4,75 (minimum ocena bardzo dobra z innowacji wojskowej) i wzorową ocenę zachowania.

6. W szczególnych przypadkach: za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu lub postawy wobec innych, Rada 
Pedagogiczna na wniosek jej członka może awansować kadeta w dowolnym czasie i na dowolny stopień.

7. Oznaką posiadanego stopnia są pochyłe belki lub fałki w kolorze białym noszone na pagonach w liczbie 
odpowiadającej przyznanemu stopniowi.

8. Prymus uzyskuje prawo do noszenia białego rombu wraz z pochyłymi belkami lub fałkami w kolorze białym.

9. W przypadku naruszenia zasad noszenia umundurowania wszyscy przełożeni mogą kadeta / kadetów ukarać 
adekwatnie do zaniedbania w ilości od 10 do 50 pompek bądź przysiadów  (wykonanie  natychmiast lub w trakcie 
przerwy).



10.W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły kadet może zostać zdegradowany lub usunięty z klasy 
mundurowej.

11.  O degradacji lub przeniesieniu kadeta do innej klasy decyduje Rada Pedagogiczna ZSOiT.

12.  Każdy nauczyciel szkoły ma prawo wpisać punkty ujemne za brak umundurowania w dzień mundurowy.

13.  W przypadku trzykrotnego braku umundurowania w dzień mundurowy (na semestr) kadet może zostać usunięty z 
klasy mundurowej.

14.  W przypadku nie uczestniczenia w 2 wyjazdach, świętach, uroczystościach lub szkoleniach (na semestr) uczeń może 
zostać usunięty z klasy mundurowej.

15.  Dowódca klas mundurowych za zgodą dyrektora szkoły oraz wychowawcy może zwolnić dany pluton z zajęć 
lekcyjnych aby przeprowadzić z nimi zajęcia z musztry w celach dyscyplinarnych oraz w celu podtrzymania ogólnej 
kondycji plutonu w musztrze zespołowej i indywidualnej 

 
      



III. OBOWIĄZKI KADETA KLASY MUNDUROWEJ

1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zajęciach ujętych w ramowym planie nauczania dla klasy
mundurowej.

2. Aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach programowych.

3. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole.

4. Poszanowanie symboli narodowych, szkolnych i munduru.

5. Prezentowanie postawy szacunku wobec innych.

6. Noszenia umundurowania i oznak zgodnie z regulaminem.

7. Reprezentowania szkoły podczas uroczystości państwowych, patriotycznych, religijnych i szkolnych.

8. Kadetom klasy mundurowej pod rygorem degradacji i usunięcia z klasy zabrania się w szczególności:
 palenia tytoniu,
 zażywania narkotyków i środków odurzających, 
 spożywania i pozostawania pod wpływem alkoholu,
 samowolnego opuszczania terenu szkoły lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia, 
 zachowań będących przejawem nietolerancji i brakiem szacunku dla innych,
 podejmowania działań zastrzeżonych dla służb mundurowych,
 nie wykonywania poleceń przełożonych podczas zajęć odbywających się na terenie szkoły jak również poza nią.



IV. UMUNDUROWANIE KADETÓW

1. Mundur, jest znakiem przynależności do klasy mundurowej ZSOiT i powinien być symbolem patriotyzmu, 
poszanowania tradycji narodowych i szkolnych.

2. Umundurowanie zakupują rodzice uczniów.

3. Kadet ma obowiązek noszenia munduru w czasie:
 zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole w dni wyznaczone przez dyrekcje
 zajęć edukacyjnych prowadzonych poza terenem szkoły (z uwagi na rodzaj i specyfikę zajęć wychowawca może 

zwolnić kadetów z obowiązku noszenia munduru),
 uroczystości szkolnych, państwowych i innych, w których bierze udział klasa mundurowa.

4. Dodatkowo na mundurze mogą się znajdować tylko elementy i oznaczenia zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

5. Umundurowanie podstawowe:
 bluza i spodnie polowe
 trzewiki sznurowane koloru czarnego
 koszulka typu tshirt koloru khaki
 pas główny skórzany koloru khaki z klamrą bez napisu WP (noszony wyłącznie w trakcie zajęć, w których pas jest 

elementem niezbędnym do wykonywania czynności określonych podczas zajęć)
 beret koloru zielonego 

6. Kadet zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie
wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem 
reprezentuje ZSOiT w Czeladzi:
 wszystkie zapięcia kieszeni mają być pozamykane
 na umundurowaniu winny znajdować się wszystkie obowiązujące kadeta naszywki (flagi na rękawach bluzy, 

emblemat kasy na lewym ramieniu bluzy, nazwisko nad prawą kieszenią bluzy, „klasa mundurowa” na lewej 
kieszeni bluzy oraz na polarze)

 trzewiki czyste i wypastowane
 spodnie włożone w trzewiki
 sznurowadła włożone do trzewików

 beret na terenie szkoły kadet nosi w lewej kieszeni – poza szkołą na głowie



V. STOPNIE KADETÓW

KLASA STOPIEŃ
WYGLĄD STOPNIA
PODSTAWOWEGO

WYGLĄD STOPNIA
PRYMUSA

młodszy kadet
kadet

I klasa

starszy kadet

kapral kadet

II klasa

starszy kapral kadet

plutonowy kadet

III klasa

sierżant kadet

starszy sierżant kadet


