REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
NR 2 im. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE
1. Główne cele realizowane w klasach mundurowych to:
• przygotowanie absolwentów do dalszej nauki w Szkołach Policyjnych
• przygotowanie uczniów do egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze
sprawności fizycznej),
• poznanie przez uczniów pracy policjanta
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów
na uczelniach wojskowych i cywilnych.
2. Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do:
• godnego reprezentowania szkoły i służby mundurowej, w której barwach
występują, w czasie uroczystości szkolnych, państwowych,
• godnego noszenia munduru,
• poszanowania munduru oraz emblematów szkolnych i państwowych,
• uczestniczenia w uroczystościach powiatowych i gminnych w dniu 11 listopada
i 3 maja,
• uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy
i umiejętności swojej specjalności.
3. Uczniowie biorą udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach, kołach
zainteresowań.
4. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony,
pomocy przedlekarskiej.
5. Uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek policji, na strzelnicę, obozy
i zajęcia terenowe.
6. W dniu realizacji zajęć edukacji policyjnej uczniowie mają obowiązek nosić mundur.
7. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentacyjnym na szkolnych
i pozaszkolnych uroczystościach.
8. Klasy mundurowe pomagają i wspierają utrzymanie w szkole ładu i właściwego
porządku poprzez pełnienie dyżurów na korytarzach, wokół szkoły, w czasie przebiegu
uroczystości oraz przerw.
9. Z chwilą ślubowania uczeń klasy mundurowej otrzymuje stopień młodszego kadeta,
a po ukończeniu klasy pierwszej stopień kadeta.
10. Kolejne stopnie awansu kandydat może otrzymać każdorazowo po klasyfikacji
semestralnej i rocznej, przy czym warunkiem uzyskania kolejnych stopni awansu są:
średnia ocen 4,0 i więcej i co najmniej bardzo dobre zachowanie lub szczególne
osiągnięcia z przedmiotu specjalistycznego.
11. Stopnie awansu można podwyższać gdy uczeń swoim zachowaniem godnie
reprezentuje szkołę, ma bardzo dobre wyniki w nauce, w szczególności z przedmiotów
specjalistycznych oraz bierze aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach.
12. Na świadectwie znajdzie się wpis o specjalistycznych zajęciach obowiązkowych.
13. W czasie 3-letniego cyklu uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w kilkudniowym
obozie szkoleniowym, który może być warunkiem otrzymania pozytywnej oceny
z przedmiotów specjalistycznych.
14. Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są również do uczestnictwa
w praktycznych szkoleniach jednodniowych (zajęcia na strzelnicy lub zajęcia
praktyczne w terenie) organizowanych przynajmniej raz w semestrze.
15. Koszt zajęć praktycznych pokrywa uczeń.
16. Uczniowie klas mundurowych bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom
BHP, dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie strzelnicy,
pobytu na zajęciach praktycznych, przemarszach poza teren szkoły.
17. W czasie zajęć praktycznych na strzelnicy, uczniowie zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz do podporządkowania się
poleceniom obsługi strzelnicy lub poleceniom kierownika strzelnicy.

18. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu strzelnicy lub zachowania stwarzającego
zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.
19. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być w pełni umundurowani.
Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.
20. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne lub zajęcia
specjalistyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie) lecz decyzję
o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.
21. Zwolnienia z zajęć praktycznych będą uznawane tylko od lekarza.
22. Nie zaliczenie zajęć praktycznych spowodowanych:
• nieobecnością nieusprawiedliwioną,
• brakiem munduru,
• odsunięciem od zajęć
ma wpływ na obniżenie oceny końcowej z przedmiotów specjalistycznych oraz
zachowania.
23. Zabrania się wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie
szkolenia praktycznego i teoretycznego mogących naruszyć bezpieczeństwo szkoły,
miejscowości, kraju oraz które mogłyby zagrażać życiu bądź zdrowiu osób drugich.
24. Noszenie umundurowania w pierwszym roku nauki wymagane jest od dnia
wyposażenia ucznia w mundur. Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny
ucznia.
25. Wszystkie formy aktywności w ramach zajęć profilowych są punktowane, ilość
punktów podlicza się na koniec semestru. Zdobyte punkty wpływają na ocenę
z zachowanie i funkcjonowania policji (punktacja i kryteria ocen w załączniku).
26. Uczniowie klas mundurowych nie wchodzą w konflikt z prawem.
27. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grożą kary zgodne ze Statutem Szkoły.

Załącznik do Regulaminu
Punktacja:
1) przestrzeganie dni mundurowych 0-100 pkt/semestr
2) udział w sekcji/kółku profilowym 0 - 150 pkt/semestr (MSRD, Profilaktyka,
Strzelectwo, Musztra)
3) zaliczenie obozu kondycyjnego 0 - 300 pkt/semestr
4) reprezentacja Szkoły w zawodach klas policyjnych 0 - 200 pkt/semestr
5) reprezentacja szkoły w olimpiadach profilowych 0 - 100 pkt/semestr
6) tworzenie pomocy dydaktycznych do przedmiotów profilowych 0 - 20 pkt
7) praca w szkole i poza nią 0 - 150 pkt
8) wolontariat 0 - 150 pkt
9) krwiodawstwo 0 - 150 pkt (30 pkt/1 oddanie krwi)

