
Załącznik	
do	Zarządzenia	Dyrektora	nr	6/2018/2019	

z	dnia	12.09.2018r.	
 

Regulamin klas mundurowych w Technikum nr 2 w Kaliszu 

 

Uczniowie klas o profilu prawno-policyjnym korzystają z tych samych praw i spełniają 

te same obowiązki, które dotyczą pozostałych uczniów Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Kalisz, zawartych w Statucie Szkoły. Ponadto obowiązują ich 

postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

Regulamin określa:  

1. Wygląd zewnętrzny uczniów klas o profilu prawno-policyjnym, szczególnie sposób 

noszenia umundurowania i jego elementów oraz zasady kontroli umundurowania. 

2. Prawa i obowiązki uczniów klas o profilu prawno-policyjnym. 

 

Rozdział II 

Umundurowanie uczniów klas o profilu policyjnym 

 

1. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt. 

2. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia 

do klasy prawno-policyjnej.  

3. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne 

i schludne uczesanie. Zabrania się noszenia do munduru widocznej biżuterii, 

zwłaszcza kolczyków w miejscach ekstrawaganckich, takich jak nos, usta, policzki, 

brwi, język oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety, itp. Makijaż musi być stonowany 

i delikatny. Niedopuszczalne są zachowania, które stanowią przejawy lekceważenia 

munduru.  

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych 

okolicznościach w stanie zapewniającym stosowny wygląd estetyczny oraz musi 



mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje 

Technikum nr 2 w Kaliszu.  

5. Mundur nie może nosić śladów zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany 

i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.  

6 Zabrania się uczniom klasy prawno-policyjnej noszenia elementów ubioru 

mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego np. koszula mundurowa 

do spodni z dziurami, jeansów, leginsów itp.  

7. Zabrania się użytkowania umundurowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.  

8. Zabrania się trwałego lub tymczasowego deformowania części u mundurowania 

w sposób nieuzasadniony. 

9. Mundur składa się z: 

a. koszuli 

b. spodni/spódnicy 

c. koszulki 

d. pagonów 

e. pasa 

10. Mundur musi być noszony: 

a. w czasie zajęć szkolnych (dzień mundurowy w danym roku szkolnym wyznaczony 

przez Dyrektora Szkoły, po konsultacji z Samorządem Szkolnym), 

b. na zajęciach dodatkowych związanych z profilem prawno-policyjnym, 

c. podczas innych uroczystości zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły. . 

 

Rozdział III 

Prawa ucznia 

 

Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach profilowych w ramach edukacji  

prawno-policyjnej i zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:  

 wiedzy ogólnopolicyjnej, historycznej, znaczenia tradycji i symboliki narodowej,  

 znajomości podstawowych praw i obowiązków policjanta,  

 znajomości regulaminów i podstawowych aktów prawnych,  

 praktycznych umiejętności w działaniu indywidualnym i zespołowym,  

 znajomości podstaw musztry, regulaminu i ceremoniału policyjnego,  

 przeszkolenia strzeleckiego,  



 zagadnień w dziedzinie prewencji, w tym również prewencji kryminalnej i ruchu 

drogowego,  

 znajomości podstaw socjologii i psychologii,  

 teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony osób i mienia,  

 wiedzy na temat ochrony przed skutkami różnorodnych zagrożeń,  

 znajomości wybranych elementów prawa, podstaw kryminalistyki i kryminologii,  

 decyzyjności, analizy sytuacji i przypadku,  

 znajomości zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,  

 samodzielności w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji i rozwoju ścieżki 

zawodowej lub naukowej z uwzględnieniem własnych predyspozycji, zainteresowań 

oraz potrzeb społecznych 

 

Rozdział IV 

Obowiązki ucznia 

 

1. Każdy z uczniów ma obowiązek zapoznania się ze Statutem Szkoły  Regulaminem 

klas o profilu prawno-policyjnym, potwierdzając to własnoręcznym podpisem i tym 

samym przestrzegania zapisów w nich zawartych.  

2. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień Statutu 

Szkoły oraz ustalonych zasad w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć z edukacji 

policyjnej, poznać historię szkoły, dbać o jej historyczny dorobek, kultywować szkolne 

tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, poznać postać patrona i jego 

dokonania.  

3 Uczniowie muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 

w szkole regulaminami, zachowywać się zgodnie z normami ogólnie przyjętych 

zasad etyki, przeciwstawiać się przejawom agresji i brutalności, szanować poglądy 

innych ludzi, ich godność, prawo do wolności słowa, myśli i wyznania, okazywać 

szacunek symbolom narodowym. 

4. Uczniowie winni okazywać szacunek przełożonym, podporządkować się ich 

poleceniom podczas zajęć programowych i ponadprogramowych na terenie szkoły 

i poza nią, a także podczas przerw między zajęciami, szanować język ojczysty, dbać 

o kulturę słowa, reagować na wszelkie objawy przemocy słownej i wulgaryzmy.  

5. Uczniowie muszą dbać o przykładną frekwencją na zajęciach dydaktycznych  



i podczas szkoleń z edukacji prawno-policyjnej, bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom kadry szkoleniowej, przepisom BHP na terenie szkoły oraz poza nią, 

regulaminom podczas zajęć praktycznych i ćwiczeń wyjazdowych.  

 

Rozdział V 

Ocenianie 

 

1. Kontroli umundurowania dokonuje wychowawca klasy w dniu mundurowym 

i każdym innym dniu wskazanym przez dyrektora, a pod nieobecność wychowawcy – 

inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

2. Uczniowie nie przestrzegający postanowień regulaminu podlegają karze 

w postacie ujemnych punktów z zachowania – uwaga wpisywana w kategorii 

„neutralna”: 

 brak pagonów: -1pkt. 

 brak pasa: -2 pkt. 

 brak odpowiedniej spódnicy lub spodni: -3 pkt. 

 brak koszuli: -4 pkt. 

 niechlujne noszenie munduru: -5pkt. 

 

 


