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ZARZĄDZENIE NR
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIE
z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb
mundurowych” w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie.
Na podstawie:
art. 44 ust. 1 i 2 i art. 68 Prawo oświatowe (Dz.U.2021.0.1082)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do stosowania Regulaminu klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb
mundurowych” w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie.

§ 2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020r.
§ 3.
Traci moc Regulamin klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” w
Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2012
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Załącznik
do Zarządzenia
Dyrektora ZSO 2 w Kwidzynie
z

REGULAMIN
KLAS „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – EDUKACJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH”
W SPORTOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KWIDZYNIE

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa organizację i proces nauczania uczniów klas realizujących innowację
„Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” w Sportowym Liceum
Ogólnokształcącym w Kwidzynie.
2. Regulamin wprowadza się w celu podniesienia efektywności działań zmierzających do
przygotowania absolwentów klas bezpieczeństwa publicznego do pracy w służbach
mundurowych. Działania te obejmują:
- realizację zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego;
- zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy służb mundurowych;
-wyposażenie
uczniów
w
wiedzę
umożliwiającą
podjęcie
w przyszłości pracy w służbach mundurowych;
- kształtowanie postaw moralnych i etycznych właściwych dla funkcjonariuszy służb
mundurowych.
3. Podstawowym dokumentem regulującym naukę jest Statut Sportowego Liceum
Ogólnokształcącego w Kwidzynie.
§2
Uczniowie klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych”:
1. Zostają przyjęci do tej klasy w wyniku rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z zasadami
rekrutacji do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego.
2. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, uczniowie oraz ich rodzice potwierdzają
własnoręcznym podpisem tekst „Zobowiązania”, gwarantując tym samym jego
przestrzeganie. Tekst stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
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3. „Zobowiązanie” do przestrzegania regulaminu powinno być podpisane przez ucznia nie
później niż 14 dni od rozpoczęcia nauki, a przez rodziców na pierwszym spotkaniu
z wychowawcą. Podpisy „Zobowiązania” zbiera wychowawca klasy i przekazuje je do
dokumentacji szkolnej.
4. Uczeń, który podpisał „Zobowiązanie”, dostarczył podpisane zobowiązanie przez rodzica
i złożył ślubowanie uzyskuje prawo do korzystania z tytułu „KANDYDAT”
§3
Nauka w klasach o profilu „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb
mundurowych”:
1. Polega na realizacji zajęć zgodnie z programem nauki dla poszczególnych poziomów
kształcenia właściwych dla liceum ogólnokształcącego.
2. Obejmuje przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.
3. Obejmuje przedmioty uzupełniające realizujące dodatkowe programy uwzględniające
potrzeby i wymagania specyfiki profilu.
4. Wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności praktyczne stanowiące podstawę do dalszego
kreowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej pod kątem służb mundurowych.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§4
1. Uczniowie klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych”
są zobowiązani do udziału w następujących formach zajęć:
1) Obowiązkowych, wynikających z programu nauki w liceum ogólnokształcącym,
2) Z udziałem przedstawicieli służb mundurowych na terenie szkoły i poza jej terenem,
3) W ramach obozów lub innych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym.
a. obozy sportowe klas mundurowych wynikają ze szkolnego programu nauczania
wychowania fizycznego w klasach BP, odbywają się w ostatnim tygodniu letnich
wakacji (przed rozpoczęciem roku szkolnego) lub w innym terminie wyznaczonym
przez Dyrekcję Szkoły; udział w obozie jest obowiązkowy. Koszty transportu,
noclegów i wyżywienia ucznia na obozie pokrywają jego rodzice lub opiekunowie,
4) Dodatkowych, wynikających ze specyfiki profilu, w tym sobotnich zajęć strzeleckich
i z terenoznawstwa.
2. Uczniowie dostarczają w każdym roku nauki zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału we wszystkich formach wychowania fizycznego,
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wynikających ze szkolnego programu nauczania tego przedmiotu w klasach BP (zajęcia
realizowane są w obiektach sportowych zewnętrznych, w terenach leśnych, na strzelnicy,
w salach gimnastycznych oraz na krytej pływalni); zaświadczenie jest warunkiem podjęcia
i kontynuacji nauki w klasie BP.
§5
Wybrane formy zajęć dydaktycznych rozpoczyna raport o stanie klasy przełożonemu lub
prowadzącemu je nauczycielowi.
§6
Nieobecności na zajęciach podlegają kontroli i przepisom ujętym w Statucie Szkoły.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§7
Uczeń klasy „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” ma obowiązek:
1. Zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w zajęciach programowych,
2. Terminowo uzyskiwać promocję w kolejnych semestrach nauki,
3. Postępować zgodnie z rotą przysięgi załącznik nr 2 i postanowieniami niniejszego
regulaminu i innych regulaminów obowiązujących na terenie szkoły,
4. Dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować,
5. Dbać o sprawność fizyczną, wygląd zewnętrzny oraz kulturę osobistą,
6. Nosić umundurowanie i oznaki zgodnie z regulaminem i poleceniem przełożonych,
7. Szanować mundur, godło i barwy narodowe.
§8
Uczeń klasy „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” ma prawo do:
1.
2.
3.
4.

Pełnego wykorzystania warunków i możliwości kształcenia, jakie stwarza szkoła;
Rozwijania zainteresowań zgodnie z kierunkiem kształcenia,
Zdobywania nagród i wyróżnień,
Mianowania na kolejne stopnie po uzyskaniu pozytywnych wyników
w nauce lub za szczególne osiągnięcia, które są opisane w regulaminie ocen zachowania.
§9
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Uczniom przebywającym na terenie szkoły oraz poza nią w trakcie realizacji planu zajęć, a także
w ramach dodatkowych zajęć zorganizowanych zgodnie z profilem kształcenia zabrania się
w szczególności:
1. Stosowania i pozostawania pod wpływem środków odurzających,
2. Spożywania i pozostawania pod wpływem alkoholu,
3. Samowolnego opuszczania terenu szkoły oraz innego miejsca, w którym są realizowane
zajęcia dydaktyczne,
4. Zachowań będących objawem nietolerancji wobec innych,
5. Palenia tytoniu,
6. Zachowań nie licujących z godnością osoby reprezentującej formacje mundurowe,
7. Używania słów wulgarnych i obraźliwych,
8. Robienia, utrwalania, przechowywania oraz upubliczniania zdjęć i filmów obrazujących
uczniów
klas
bezpieczeństwo
publiczne
łamiących
niniejszy
regulamin
oraz naruszających normy społeczne i zasady kultury.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY UMUNDUROWANIA
§ 10
1. Uczeń klasy „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych”
zobowiązany jest do noszenia munduru.
2. Zakup munduru odbywa się na koszt własny ucznia. Kompletowanie umundurowania
rozpoczyna się w pierwszej połowie sierpnia, w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję
Szkoły (nie później niż 14 dni po zakończeniu rekrutacji). W wyznaczonym dniu uczeń
wraz z rodzicem przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą i dokonują pełnej
wpłaty na poczet zamawianego munduru. Pobrane zostają wymiary ucznia, ustalony
zostaje rozmiar zamawianej odzieży. Przejście procedury zakupu munduru jest
warunkiem rozpoczęcia nauki w klasie bezpieczeństwo publiczne.
3. Mundur, jego barwa i krój jest zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do danej
klasy i szkoły.
4. W szkole ustala się „dni mundurowe”, które określa Rada Pedagogiczna na początku
roku szkolnego.
5. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w „dni mundurowe” oraz na
uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
6. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur i szanować go.
7. Ubiór ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami przepisów
umundurowania.
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8. Podczas egzaminów, turniejów, konkursów i olimpiad oraz innych wydarzeń, w których
uczeń reprezentuje szkołę, jest on zobowiązany występować w umundurowaniu – rodzaj
umundurowania lub inny ubiór określa dyrekcja szkoły lub właściwy nauczyciel.
9. Ubioru codziennego oraz galowego nie można łączyć z elementami ubioru cywilnego
(dopuszczalne jest noszenie kurtki podczas przebywania na zewnątrz szkoły i po
zakończeniu zajęć).
10. Uczeń w umundurowaniu nie może nosić żadnych elementów, których wygląd
lub sposób noszenia może sugerować przynależność do subkultur, wyrażać sympatie
kibicowskie lub budzić negatywne emocje lub skojarzenia.
11. Wszystkich uczniów danej klasy lub grupy obowiązuje zasada jednolitego
umundurowania.
12. Dziewczęta w umundurowaniu noszą upięte włosy oraz mogą posiadać niewyzywający
makijaż i pomalowane paznokcie w niejaskrawym kolorze.
13. Uczeń w umundurowaniu nie może posiadać kolorowo pofarbowanych włosów oraz
niechlujnej fryzury i/lub zarostu.
14. Uczeń posiadający tatuaże, będąc w mundurze, jest zobowiązany do ich zakrycia
np. elementami ubioru opisanymi w niniejszym regulaminie.
15. Uczeń będący w mundurze, nie może nosić kolczyków (poza dziewczętami –
dopuszczalne kolczyki w uszach nie wychodzące poza małżowinę uszną, po jednym
w każdym uchu) oraz doczepianych włosów, a także ozdób wczepianych we włosy.

§ 11
REGULAMIN UMUNDUROWANIA
1. Ubiór codzienny:
Czarne spodnie typu „bojówki, czarna koszulka t-shirt z umieszczonym na plecach białym
napisem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE oraz z takim samym napisem w mniejszej skali na lewej
piersi (dopuszcza się do używania koszulkę typu polo z takimi samymi napisami, na koszulce
może znajdować się dodatkowo imię i nazwisko wykonane białą czcionką pod napisem
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE na lewej piersi), czarny polar z umieszczonym na plecach
napisem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, a na lewej piersi napis KLASA BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE oraz z emblematem klasy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE umieszczonym na lewym
ramieniu (dopuszcza się umieszczanie na polarze, na barkach flag Rzeczypospolitej Polskiej oraz
noszenie na prawym ramieniu emblematów oznaczających posiadane przez ucznia sprawności
i dodatkowe kwalifikacje na pagonach polaru uczeń nosi pochewki z posiadanym aktualnie
stopniem), a także buty typu skoczki lub podobne. Uzupełnienie umundurowania może
stanowić czapka w jednolitym kolorze z daszkiem i z logo szkoły.
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Do ubioru codziennego uczeń może nosić czarną koszulkę termoaktywną ubraną pod w/w tshirt lub polo.

2. Ubiór galowy:
Chłopcy: biała koszula z emblematem na lewej piersi z napisem KLASA BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE oraz czarnymi pochewkami umieszczonymi na pagonach koszuli wraz z posiadanym
aktualnie przez ucznia stopniem, czarny krawat, czarne spodnie, czarne buty. Do ubioru
galowego może być noszony polar opisany w § 2 pkt. 1.
Dziewczęta: j.w. zamiast spodni czarna spódnica zakrywająca kolana, rajstopy w kolorze
cielistym.
Na koszuli uczeń może nosić posiadane odznaki i medale – najwyższy stopień danego
odznaczenia lub medalu. Medale i odznaczenia umieszczane są według innych przepisów o tym
stanowiących.

ROZDZIAŁ V
ZASADY AWANSU, WYRÓŻNIANIA I KARANIA
§ 12
1. Awans
na
kolejne
stopnie
jest
uhonorowaniem
określonych
wyników
w nauce i postaw ucznia w okresach semestralnych. Awans może następować tylko
w kolejności następnych stopni. Możliwa jest degradacja stopnia w okresach semestralnych
w razie, gdy uczeń w danym semestrze otrzymał ocenę z zachowania niższą niż poprawna.
2. Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia, są noszone na pagonach białe paski, tzw. belki
przedstawione poniżej.
3. Kadeci
mogą
zostać
wyznaczeni
do
pełnienia
funkcji
określonych
w niniejszym regulaminie. W klasie zależnie od liczebności może być kilka plutonów
składających się z od 5 do 10 kadetów.
4. Uczeń wyróżniający się swoją postawą, osiągający wyjątkowe wyniki w nauce oraz
w reprezentowaniu szkoły i klasy, a także podejmujący aktywność i biorący udział
w inicjatywach wymagających od ucznia szczególnego poświęcenia i ofiarności, decyzją rady
pedagogicznej może uzyskać awans o jeden stopień wyżej poza wymienionymi
w regulaminie zasadami.
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5. Uczeń podczas uroczystości awansowania występuje z pagonami odpowiadającymi nowemu
stopniowi. Awansowany(a) w lewą rękę przejmuje akt mianowania na wyższy stopień,
a prawą ręką odbiera gratulacje – na słowo GRATULUJĘ odpowiada KU CHWALE OJCZYZNY.

§ 13
Ustala się następujące stopnie służbowe:
1. Dla uczniów klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych”
uczących się w systemie trzyletniego liceum













młodszy kadet– stopień nadawany kandydatowi po przyjęciu do klasy mundurowej
i złożeniu ślubowania
kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub
za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
starszy kadet - stopień nadawany kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za
szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub
za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
brygadier - stopień nadawany nadkadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za
szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
starszy brygadier - stopień nadawany brygadierowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za
szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
brygadier dyplomowany - stopień nadawany starszemu brygadierowi –
absolwentowi szkoły w uznaniu jego szczególnych osiągnięć uzyskanych w trakcie
nauki.
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2. Dla uczniów klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych”
uczących się w systemie czteroletniego liceum









Kadet szeregowy– stopień nadawany kandydatowi po przyjęciu do klasy
mundurowej i złożeniu ślubowania
Kadet starszy szeregowy– stopień nadawany kadetowi szeregowemu, który w
kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich
przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą
ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z
zachowania;
Młodszy kadet - stopień nadawany kadetowi starszemu szeregowemu, który w
kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich
przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą
ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z
zachowania;
Kadet - stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za
szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
Starszy kadet - stopień nadawany kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
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niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za
szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
Nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą
niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub
za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
Kadet młodszy brygadier - stopień nadawany nadkadetowi, który w kolejnej
klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich
przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą
ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z
zachowania;
Kadet brygadier - stopień nadawany kadetowi młodszemu brygadierowi, który
w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich
przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą
ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z
zachowania;
Kadet starszy brygadier - stopień nadawany kadetowi brygadierowi, który w kolejnej
klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich
przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą
ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z
zachowania;
Kadet brygadier dyplomowany - stopień nadawany kadetowi starszemu
brygadierowi – absolwentowi szkoły w uznaniu jego szczególnych osiągnięć
uzyskanych w trakcie nauki.
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