
Regulamin 

Klas Mundurowych 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

 

Regulamin określa rodzaje i zasady noszenia umundurowania, awansowania w korpusie 

kadetów, wyglądu i zachowania się umundurowanego kadeta. 

Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności kadeta do danej specjalności – klasy 

wojskowe, policyjne, strażackie, ratownika medycznego, straży granicznej w Liceum Służb 

Mundurowych we Wrocławiu. 

 

I. UMUNDUROWANIE 

 

1. Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich kadetów w Liceum Służb 

Mundurowych we Wrocławiu. 

2. Kadet ma obowiązek dbać o swój mundur, utrzymywać go nienagannym stanie tak, aby 

zachowywał swoje walory estetyczne i nie naruszał godności munduru. 

3. Kadet musi mieć świadomość, że swoim wyglądem reprezentuje Liceum Służb 

Mundurowych we Wrocławiu. 

4. Umundurowanie noszone jest na ternie szkoły w dniach wyznaczonych przez dyrektora 

szkoły – (trzy dni w tygodniu), podczas wyjść poza teren szkoły, podczas wyjazdów i 

szkoleń obronnych oraz w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

5. Kompletne i jednolite umundurowanie dotyczy wszystkich kadetów danej klasy,  

wszyscy chodzą w bluzach zapiętych lub wszyscy chodzą w koszulkach z krótkim 

rękawem. 

 

6. Nakrycie głowy: 

 

1) Beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho, prawą krawędź beretu opuszcza 

się w dół nieco ku tyłowi tak, aby przysłaniał ucho; 

2) Czapkę z daszkiem nosi się prosto nałożoną na głowę, krawędź daszka powinna 

znajdować się na wysokości ok. 3 cm nad linią brwi; 

3) Beret, czapkę nosi się na głowie zawsze na terenie otwartym, poza terenem szkoły 

(nie dotyczy pobytu na boisku szkolnym podczas przerw w zajęciach szkolnych); 

4) W sytuacjach, gdy kadeci uczestniczą jako grupa zorganizowana w uroczystościach 

szkolnych czy państwowych, odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, 

są członkami pocztu sztandarowego – decyzję o występowaniu w nakryciu głowy 

lub bez podejmuje dyrektor; 

5) W szkole beret/czapkę nosi się w lewej bocznej kieszeni spodni przodem, daszkiem 

do góry, w sposób uniemożliwiający zdeformowanie lub złamanie daszka. 

7. Zabrania się noszenia umundurowania niekompletnego, zniszczonego, w stanie 

naruszającym godność munduru, noszącego ślady zabrudzeń. Buty mają czyste, 

wypastowane. Zabrania się łączenia ubioru cywilnego z częściami munduru lub 



łączenia umundurowania różnych formacji. Umundurowanie wojska polskiego i policji 

jest prawnie chronione. 

8. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub zdeformowania munduru lub jego elementów 

kadet niezwłocznie powiadamia o tym wicedyrektora szkoły i ma obowiązek w ciągu 

10 dni uzupełnić brakujące elementy umundurowania. 

9. Kadet klasy mundurowej, występujący w umundurowaniu  jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad dotyczących wyglądu zewnętrznego: 

10. Zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur: 

1) chłopcy: włosy czyste i krótko ostrzyżone, 

2) dziewczęta: włosy czyste, zadbane, spięte (zabrania się noszenia włosów 

rozpuszczonych). 

11. Zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii oraz ozdób: 

1) dziewczęta mogą nosić małe kolczyki w kolorze złotym lub srebrnym, zezwala się 

na noszenie zegarka, małych pierścionków i okularów korekcyjnych; 

2) zabrania się noszenia długich i jaskrawych paznokci, wyzywającego makijażu oraz 

eksponowania w widocznym miejscu tatuaży i piercingu. 

 

II. ZASADY ZACHOWANIA UMUNDUROWANEGO KADETA 

 

1. Kadet, należący do klasy mundurowej, a tym bardziej umundurowany ma obowiązek 

zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie, przestrzegać wszelkich norm 

etycznych i moralnych oraz wszelkich zasad prawnych zwyczajowych, obowiązujących 

w miejscach publicznych, środkach komunikacji miejskiej i pozamiejskiej oraz zasad 

etyki kadetów klas mundurowych Szkół Europejskich we Wrocławiu. 

2. Umundurowanego kadeta obowiązuje na terenie szkoły, w miejscach publicznych i 

podczas wyjść/wyjazdów szkolnych bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych 

używek, w tym również e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania wszelkiego 

rodzaju środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze itp.), trzymania rąk w 

kieszeniach, plucia, przeklinania, żucia gumy, tytoniu oraz wszelkich innych 

negatywnych zachowań, świadczących o braku kultury oraz dobrego wychowania. 

 

III. DOWÓDCY KLAS MUNDUROWYCH 

 

1. Każda klasa mundurowa, przy współudziale nauczyciela edukacji wojskowej bądź 

edukacji policyjnej, ratowników medycznych, straży granicznej, strażackiej wybiera 

dowódcę klasy i jego zastępcę.  

2. Do obowiązków dowódcy klasy należy: 

1) pilnowanie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu klas mundurowych przez 

wszystkich uczniów klasy; 

2) zarządzanie zbiórek przed lekcjami (klasa po dzwonku na lekcję oczekuje na 

nauczyciela stojąc w dwuszeregu przed salą); 

3) meldowanie nauczycielowi gotowości do zajęć, stanu klasy i  ilości osób 

nieobecnych; 



4) sprawdzanie stanu umundurowania kadetów w obowiązkowych dniach 

mundurowych oraz zgłaszanie niepoprawności wychowawcy klasy lub 

wicedyrektorowi. 

3. W przypadku nieobecności dowódcy klasy, jego obowiązki przejmuje zastępca lub 

kadet wyznaczony przez nauczyciela. 

4. W przypadku niewłaściwego wywiązania się z obowiązków dowódcy klasy, może być 

on odwołany z pełnienia funkcji. 

 

IV. ZASADY AWANSOWANIA KADETÓW 

 

1. Wszyscy uczniowie klas mundurowych stanowią Korpus Kadetów. 

2. W Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu występują kolejne stopnie: 

1) kadet – stopień otrzymuje każdy uczeń klasy pierwszej po  złożeniu ślubowania; 

2) starszy kadet – jedna gwiazdka; 

3) kadet sztabowy – dwie gwiazdki; 

4) starszy kadet sztabowy – trzy gwiazdki. 

3. Awans na kolejne stopnie w Korusie Kadetów nie jest obowiązkowy, jest wynikiem 

pracy ucznia; średniej ocen, zachowania, zaangażowania w życie szkoły i 

środowiska, aktywności na zajęciach z edukacji wojskowej, policyjnej, strażackiej, 

ratowników medycznych i straży granicznej. 

4. Stopnie w Korpusie Kadetów nadawane są przez Komisję ds. Awansowania 

Kadetów, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły – przewodniczący; 

2) Wicedyrektor; 

3) Nauczyciele: edukacji wojskowej, policyjnej, strażackiej, ratowników 

medycznych i straży granicznej. 

 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 


