
REGULAMIN   KLAS WOJSKOWYCH  

 DLA XXX  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  w  ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 

IM. JOACHIMA  LELEWELA  w POZNANIU 

 

     Regulamin klas wojskowych określa wygląd zewnętrzny uczniów, zasady noszenia umundurowania 

i zachowania się umundurowanego ucznia. Niestosowanie się do zasad określonych w regulaminie 

podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w WSO. 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 6 oraz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem 

dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach o profilu wojskowym. 

§1 
 

Uczniowie klas wojskowych liceum ogólnokształcącego są zobowiązani do noszenia munduru 

 w wyznaczone cztery dni w tygodniu.  

§2 
 

Umundurowanie klas pierwszych zostaje zakończone do 15 września danego roku szkolnego. Koszt 

zakupu munduru pokrywają rodzice i uczeń. 

§3 
 

Uczniowie w mundurze są zobowiązani do przestrzegania przepisów określających zasady noszenia 

umundurowania. 

§4   
 

Uczniowie szkoły noszą  mundur pozbawiony oznak wojskowych / naszywki z flagą  na obu 

rękawach bluzy polowej, koszulo-bluzy polowej,  orłów wojskowych na beretach, pasa 

żołnierskiego z napisem WP/. 

§5 
 

Zabrania się łączenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego z elementami ubioru cywilnego oraz 

elementami umundurowania innych państw.  

§6 

Uczniom w mundurze zabrania się noszenia wyzywającej biżuterii oraz ozdób. .Mężczyźni mają  

krótko ostrzyżone włosy, kobiety nie mogą stosować wyrazistego makijażu oraz noszą związane 

długie włosy. 

§7 
 

 Mundur nosi się: w wyznaczone dni, podczas uroczystości szkolnych, w dniach oficjalnych świąt 

państwowych i resortowych, w czasie zajęć szkoleniowych w szkole, zawodów sportowych,  

w jednostce wojskowej w czasie zajęć. 

 

 



§8 
 

 Podstawowym ubiorem ucznia klasy o profilu wojskowym jest mundur polowy składający się z: 

 a)    beretu koloru czarnego, 

 b)    munduru moro z umieszczonym na lewym rękawie logo szkoły, 

 c)    t-shirtu koloru czarnego lub innego wskazanego przez szkołę, 

 d)    pasa głównego, parcianego koloru khaki, 

 e)    butów wojskowych koloru czarnego. 

 

§9 
 

Obowiązujące wzory umundurowania: 

 mundur polowy wzór 93 (z nadrukiem pantera); 

 mundur polowy tropikalny wzór 93 (z nadrukiem pantera); 

 kurtka polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera); 

 koszulo-bluza polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera). 

 

§10 

 

Zabrania się uczniom użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

§11 
 

 Beret nosi się na głowie zawsze na terenie otwartym, poza terenem Szkoły (nie dotyczy pobytu na 

boisku szkolnym podczas przerw w zajęciach lekcyjnych). 

 
§12 

 

Zabrania się noszenia rozwiązanych butów, rozpiętego munduru, trzymania rąk w kieszeni, 

wypuszczonych dodatkowych szelek, zabrania się noszenia długich, malowanych na jaskrawe kolory 

paznokci lub tipsów.            

§13 
 

W przypadku występowania w koszulce z krótkim rękawem (bez bluzy), koszulka zawsze włożona jest 

w spodnie munduru. 

 

 
 
 



§14 

Uczeń należący do klasy wojskowej, a tym bardziej umundurowany, ma obowiązek w sposób 

szczególny zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie, przestrzegać norm etycznych  

i moralnych oraz wszelkich zasad prawnych i zwyczajowych obowiązujących w miejscach publicznych, 

środkach komunikacji miejskiej i  pozamiejskiej. Obowiązuje go kultura słowa, poszanowanie języka 

ojczystego i okazywanie szacunku do barw narodowych, flagi i godła państwowego. Obowiązuje go 

bezwzględny zakaz trzymania rąk w kieszeniach,  przeklinania oraz wszelkich innych negatywnych 

zachowań świadczących o braku kultury i szkalowaniu dobrego wizerunku szkoły. 

§15 

Uczeń musi mieć zawsze świadomość, że ze względu na występowanie w umundurowaniu, stanowi 

szczególną wizytówkę Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu. Swoim zachowaniem, wyglądem, 

postępowaniem ma stanowić wzór do naśladowania dla innych uczniów szkoły. 

§16 

Dowódca klasy /dyżurny klasy/ zarządza zbiórkę przed zajęciami (klasa po dzwonku na lekcję 

oczekuje na nauczyciela, stojąc w dwuszeregu przed salą), melduje nauczycielowi o gotowości klasy 

do zajęć, stan klasy i liczbie osób nieobecnych. Zasady zbiórki przed zajęciami: 

- po dzwonku klasa oczekuje na nauczyciela ustawiona w dwuszeregu, w kompletnym 

umundurowaniu 

- uczniowie nieposiadający munduru stają poza dwuszeregiem, są liczeni do stanu klasy, ale nie mają 

prawa do wykonywania komend dyżurnego 

§17 

Za rażące złamanie zasad niniejszego regulaminu i/lub uporczywe ignorowanie zawartych w nim 

zapisów przewidziane są kary dyscyplinarne z pominięciem zasady stopniowania kar, z możliwością 

skreślenia z listy uczniów włącznie. 

§18 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2016 r. i obowiązuje we wszystkich klasach 

wojskowych.     

 

 

 



 

 

 

 

 

 


