Regulamin klas logistycznych o nachyleniu służb mundurowych
Technikum Komunikacyjnego Nr 25 w Zespole Szkół Nr 1
im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

I. WSTĘP.
Regulamin klas logistycznych o nachyleniu służb mundurowych jest zbiorem postanowień
regulujących wewnętrzną działalność tych klas w Zespole Szk
Szkół Nr 1 im. św. Rafała
Kalinowskiego w Krakowie. Stanowi przez to swoisty kodeks praw i obowiązków uczniów.
Unormowania regulaminowe, odnoszące się do podstawowych dziedzin życia ucznia klasy
służb mundurowych pozostają w organicznym związku z aktami normatywnymi wyższego
rzędu, zwłaszcza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawami oraz aktami
wykonawczymi. Nakłada to na Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz uczniów realizujących
program
m klasy służb mundurowych szczególne obowiązki w zakresie znajomości
i przestrzegania tych przepisów.
W związku ze specyfiką szkolenia, w zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem w
sprawach dotyczących postępowania w czasie wystąpień w mundurze, zarówno
indywidualnych, jak i zespołowych, obowiązują zasady określone w Regulaminie Ogólnym,
Regulaminie Musztry oraz Ceremoniale Wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. W takich Sytuacjach pojęcia: „żołnierz”, „of
„oficer”,
icer”, „podoficer” czy „szeregowy”
należy odpowiednio zastąpić określeniami: „uczeń klasy logistycznej o nachyleniu służb
mundurowych”.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uczniowie klas logistycznych o nachyleniu służb mundurowych mają takie same prawa
i obowiązki jak pozostali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w
Krakowie.. Dla celów służbowych w czasie występowania w umundurowaniu zamiast formy
UCZEŃ używa się formy KADET. Nie używa się żadnych stopni. Wprowadzenie
umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów
z wybranym kierunkiem i podniesienie świadomości i postaw patriotycznych.
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III. UBIÓR UCZNIA I UMUNDUROWANIE
Wygląd zewnętrzny KADETA regulują przepisy regulaminów obowiązujące w Wojsku,
Policji i Straży Pożarnej. Uczeń winien być schludnie podstrzyżony. Kobiety winne nosić
włosy zaplecione /spięte/. Nie zezwala się nosić dużych kolczyków. Bluza munduru zawsze
musi być zapięta na wszystkie guziki.
1. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klas innowacyjnych
o profilach przygotowujących do pracy w służbach mundurowych.
2. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt. Istnieje możliwość
odkupienia munduru od uczniów klas starszych , którzy zakończyli naukę w klasach
mundurowych. Istnieje również możliwość użytkowania własnego umundurowania.
3. Podstawowym ubiorem ucznia klasy o profilu mundurowym jest mundur polowy WP
składający się z:
a/ czapki z daszkiem barwy khaki obowiązującej w WP i czarny dla klas policyjnych i straży
pożarnej z orzełkiem w koronie. Zamiast tarczy amazonek w podstawie widnieją litery KM,
b/ bluzy polowej z naszywką na klapie prawej kieszeni „KLASA MUNDUROWA”, nad lewą
kieszenią naszywka z nazwiskiem w kolorze czarnym dla wojska, białym dla policji, złotym
dla straż pożarnej. Na lewym rękawie umieszcza się logo klas mundurowych. Na rękawach
umieszcza się miniaturki flagi biało-czerwonej,
c/ spodni polowych,
d/ trzewików desantowych, czarnych,
e/ pasa głównego brezentowego bez inicjałów WP,
f/ koszulki koloru zielonego dla wojska i czarnego dla straży i policji,
g/ ocieplacza typu polar koloru czarnego z naramiennikami koloru czarnego lub zielonego,
4. Dodatkowymi elementami munduru mogą być:
a/ kurtka zimowa,
b/ koszule mundurowe barwy khaki z krótkim rękawem i dwiema kieszeniami na piersiach,
c/ sweter wełniany z naramiennikami barwy obowiązującej w WP, SG, Policji, Straży
Pożarnej,
d/peleryna przeciwdeszczowa.
5. Uczeń klasy o profilu mundurowym zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu i poszanowania munduru.
6. Uczniom klas mundurowych zabrania się:
a/ noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru
cywilnego lub innych mundurów,
b/ użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np. noszenie
pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia,
c/ trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób
nieuzasadniony ich przeznaczeniem np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych
kieszeni.
7. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: rękawiczki, szalik,
szalokominiarka oraz czapka zimowa barwy czarnej.
8. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych w ramach
„Dnia mundurowego” oraz zajęć specjalistycznych, uroczystości, na które zostaje
zaproszona klasa lub Szkoła, uroczystości szkolnych.
9. Mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń. Pranie munduru może być
przeprowadzana wyłącznie metodą chemiczną.
10. Mundury zostają zakupione poprzez wyłonienie przedsiębiorstwa na drodze zapytania
ofertowego (najlepszy stosunek ceny do jakości). Koszty zakupu mundurów ponoszą
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Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów. Chęć otrzymania faktury indywidualnej
należy zgłosić przed zakupem umundurowania.
11. Uczeń 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 tradycję szkoły oraz wizerunek
służb mundurowych.
12. Uczeń zobowiązany jest do poszanowania munduru, godła i barw narodowych.
13. Uczeń czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o
charakterze sportowo – obronnym.
14. Uczeń zobowiązany jest do godnego zachowania się, reprezentowania Szkoły i Służby
Mundurowej.
15. Uczeń zobowiązany jest do dbania o dobre imię Szkoły i godność ucznia, bycia
przykładem dla innych uczniów, przeciwstawiania się przejawom wulgarności
i brutalności oraz sumiennego przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów.
IV. SPECYFIKA ORGANIZACJI SZKOLENIA
1. Uczniowie klas mundurowych bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom
B.H.P, dotyczącym zajęć z WF, transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie
strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych, uczestnictwa w obozach szkoleniowych
oraz przemarszach poza teren szkoły.
2. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu strzelnicy bądź poligonu lub zachowania
stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia dla siebie i innych, uczeń zostanie odsunięty
od zajęć.
3. Uczniowie mogą uczestniczyć w praktycznych szkoleniach oraz obozach
szkoleniowych organizowanych przez szkołę. Uczestnictwo w takich wydarzeniach
pokrywa rodzic/prawny opiekun ucznia.
V. NAGRODY I KARY
1. Za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków oraz wybitne osiągnięcia
przełożeni mają prawo wyróżnić uczniów klas logistycznych o nachyleniu służb
mundurowych.
2. Do wyróżnień zalicza się:
a) pochwałę,
b) podniesienie oceny z zachowania,
c) wpisanie oceny cząstkowej z przedmiotu/ów: logistyka kierunkowa, logistyka służb
mundurowych,
d) nagrodę rzeczową.
3. Za naruszenie dyscypliny szkoleniowej ucznia oraz zachowanie niegodne przełożeni
mają prawo ukarać uczniów.
Do kar zalicza się:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) naganę wychowawcy klasy,
c) naganę dyrektora szkoły.
Kraków, 1 września 2016 r.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
mgr Beata Śliwa
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