
REGULAMIN KLASY POLICYJNEJ 
 

1. Uczniowie klasy policyjnej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków co pozostali 

uczniowie naszej szkoły. Obowiązują ich zasady zawarte w Statucie Szkoły. 

2. Ponadto, każdy uczeń klasy „POLICYJNEJ” 

2.1. MA PRAWO: 

2.1.1. używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego kadeta, 

2.1.2. noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami 

przepisów obowiązujących w tym zakresie,  

2.1.3. złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu 

Kadetów, 

2.1.4. do mianowania na kolejne wyższe stopnie zgodnie z zasadami nadawania tych stopni 

(zasady określa odrębny Regulamin Stopni Awansów) oraz otrzymania po spełnieniu 

kryteriów i ukończeniu szkolenia tytułu honorowego „KADET DYPLOMOWANY” 

wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenia,  

2.1.5. uzyskać następujące certyfikaty: samoobrony, pierwszej pomocy, strzelecki, pływacki 

i inne. Certyfikat otrzymują osoby, które uzyskały z zajęć ocenę co najmniej dobrą.  

2.2. MA OBOWIAZEK: 

2.2.1. dostarczyć zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) o braku przeciwwskazań 

do wzmożonego wysiłku fizycznego. Skierowanie wydaje sekretariat szkoły. Badania są 

bezpłatne, 

2.2.2. nosić mundur wg wzoru określonego przez Dyrektora CKZiU w Środzie Wlkp 

2.2.3. nosić mundur w czasie uroczystości szkolnych (np: rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego), środowiskowych, podczas wyjazdów zorganizowanych, w czasie „dnia 

mundurowego” (1 dzień w tygodniu) oraz w innych terminach określonych przez 

Dyrektora, uchylanie się od noszenia munduru powoduje obniżenie oceny ze 

sprawowania (dopuszcza się brak munduru jeden raz w semestrze), 

2.2.4. dbać o mundur, jego estetyczny wygląd pamiętając, że jest symbolem patriotyzmu, 

ciągłości wolnościowych tradycji narodu polskiego, 

2.2.5. uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach praktycznych i osiągania 

pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności,  

2.2.6. uczestniczenia w nieodpłatnych akcjach organizowanych przez szkołę lub Komendę 

Powiatową w Środzie Wielkopolskiej, 

2.2.7. uczestniczenia: 

2.2.7.1. manewrach jednodniowych, 

2.2.7.2. szkoleniach poligonowych, 

2.2.7.3. w wyjazdach dydaktycznych 

Uczeń, który nie może uczestniczyć w manewrach, szkoleniu poligonowym czy 

wyjeździe dydaktycznym, ma obowiązek uczestniczyć w tych dniach w zajęciach 

wyznaczonych przez Dyrektora CKZiU. 

2.2.8. uczestniczenia w wycieczkach dydaktycznych do: 

2.2.8.1. Straży Miejskiej, 

2.2.8.2. Sądu Rejonowego, 

2.2.8.3. Komendy Powiatowej Policji, 

2.2.8.4. Aresztu Śledczego, 

2.2.8.5. Urzędu Celnego,  

2.2.8.6. Straży Pożarnej itp. 

2.2.9. przestrzegać zasady BHP podczas zajęć praktycznych i szkoleń poligonowych, a także 

podporządkować się zarządzeniom wydawanym przez nauczycieli i instruktorów 

prowadzących zajęcia, 

3. W razie naruszenia zasad i regulaminów BHP lub zachowania stwarzającego zagrożenie dla życia 

i zdrowia – uczeń zostanie odsunięty od zajęć. 

4. Nieobecność na zajęciach specjalistycznych i wf usprawiedliwiana jest tylko na podstawie 

zwolnień lekarskich. 



5. Zasady umundurowania: 

5.1. Wprowadzenie umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, 

utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem oraz podniesienie świadomości i postaw 

patriotycznych. 

5.2. W skład umundurowania wchodzi: bluza ćwiczebna koloru czarnego, spodnie ćwiczebne 

koloru czarnego, pas, koszulka czarna trykotowa, czapka z daszkiem, buty, czarna kurtka, 

czapka czarna – zimowa. 

5.3. Zabrania się noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru 

cywilnego, 

6. Notoryczne uchylanie się od nie noszenia munduru skutkować będzie obniżeniem oceny 

z zachowania. (trzykrotny brak munduru powoduje obniżenie oceny o jeden stopień) 

7. Zasady zaliczania zajęć praktycznych: 

7.1. Praktyki obejmują 50 godzin: 

7.2. Klasa I (20 godziny) 

Akcje organizowane przez policję 10  godziny 

Akcje organizowane przez szkołę 10  godzin 

7.3. Klasa II (20 godziny) 

Akcje organizowane przez policję 10  godziny 

Akcje organizowane przez szkołę 10  godzin 

7.4. Klasa III (10 godzin) 

Akcje organizowane przez policję 5  godziny 

Akcje organizowane przez szkołę 5  godzin 

8. Koszty umundurowania, obozu, dojazdów na zajęcia oraz inne związane z realizacją programu 

ponoszą rodzice. 
 

Dopuszcza się noszenie przez umundurowanych uczniów klas policyjnych: 

1. okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami, 

2. symbolu żałoby według zasad określonych w praktykowanym przez policjanta obrządku 

religijnym, 

3. oznaczeń specjalistycznych (specjalności zawodowych) 

Zabrania się noszenie przez umundurowanych uczniów klas policyjnych: 

1. przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem przedmiotów 

umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

2. przedmiotów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub o znacznym stopniu ich 

zużycia, 

3. przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, 

4. samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów 

umundurowania 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 

umundurowania policjantów (Dz.U. Nr 90, poz. 738), § 35. 


