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         I Przepisy ogólne  

 

1. Regulamin uczniów klas mundurowych określa wygląd zewnętrzny kadeta, 

określając zestaw umundurowania i okoliczności jego zastosowania, rekrutację do 

pocztu sztandarowego oraz wytyczne dotyczące dyscypliny i szkolenia uczniów 

klas mundurowych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim.   

2. Mundurem jest kompletny ubiór ucznia Certyfikowanej Wojskowej Klasy 

Mundurowej (w skrócie CWKM) lub Oddziału Przygotowania Wojskowego           

(w skrócie OPW) zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany  na podstawie 

przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki 

oraz mundur polowy Wojska Polskiego, wzór 2010 lub inny zestaw ubiorczy 

przeznaczony do zajęć praktycznych przygotowania wojskowego wskazany przez 

Dyrektora Szkoły. 

3. Dopuszcza się noszenie mundurów polowych Wojska Polskiego, wzór 2010 na 

warunkach ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 

2016 roku w sprawie zakazu używania munduru lub jego części. 

4. Mundur ucznia klasy, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory 

przynależności kadetów do placówki edukacyjnej uczestniczącej w programie 

Ministerstwa Obrony Narodowej (Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz 

Oddziały Przygotowania Wojskowego).   

5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

zestaw ubiorczy ucznia klasy mundurowej, którego zakup może być dotowany ze 

środków MON zawiera następujące elementy: 

a) bluza w kolorze jednolitym dla szkoły; 

b) spodnie w kolorze jednolitym dla szkoły; 

c) koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły; 

d) beret w kolorze granatowym typu midnightblue o barwie numer 

191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub darkblue o barwie 

numer 00008B/00139 według kodu kolorów RBG; 

e) zestaw oznak regulaminowych do ubioru; 

f) bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla 

szkoły; 

g) plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów w kolorze czarnym lub 

kamuflażu pantera; 

h) rękawice zimowe w kolorze czarnym; 

i) czapka zimowa w kolorze czarnym. 



 
 

6. Zestawy ubiorcze są uczniom wypożyczane i stanowią własność szkoły.  

7. Na początku klasy pierwszej uczniowie zobowiązani są zakupić własne obuwie typu 

wojskowego oraz mundur polowy Wojska Polskiego wzór 2010 (bluza i spodnie). 

8. Uczniowie dołączający do oddziału przygotowania wojskowego później niż we 

wrześniu pierwszej klasy zobowiązani są do zakupu kompletnego umundurowania   

i obuwia samodzielnie według wskazówek nauczyciela przygotowania wojskowego. 

9. W miarę możliwości organizacyjnych i stanów magazynowych Szkoła wypożycza 

uczniom Oddziałów Przygotowania Wojskowego również używane zestawy 

ubiorcze. 

10. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz 

utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd 

zewnętrzny.   

11. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania 

obowiązków szkolnych związanych z edukacją wojskową - w szczególności 

podczas:   

a. zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do 

miejsca zamieszkania) w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”,   

b. szkolenia praktycznego,   

c. obozów szkoleniowych,   

d. innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym, zawodów 

użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych i obronnych,  

e. uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych, 

szkolnych, 

f. reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami 

państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami 

społecznymi,   

g. obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wo jskowych, 

szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych 

lub zbiorowych mających uroczysty charakter,   

h. przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej. 

12. Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrektor szkoły lub 

nauczyciel szkolenia wojskowego  w porozumieniu z dyrekcją placówki edukacyjnej.   



13. Podczas noszenia munduru należy:   

a. użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały 

określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem,   

b. każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie 

dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać 

przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i fason,   

14. Zabrania się kadetom:   

a. noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi   

i na odwrót,   

b. noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw 

oraz stosowania oznak innych państw, 

c. użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

d. trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób 

nieuzasadniony z ich przeznaczeniem,  

15. Nakazuje się kadetom:  

a. nosić kompletne umundurowanie z właściwymi oznakami,   

b. nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych 

oraz specyfiki wykonywanego zadania,   

c. w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna 

występować w umundurowaniu jednolitym, określonym przez organizatora 

przedsięwzięcia,  

d. zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – godnie 

reprezentując klasę wojskową i szkołę, pamiętając  o jej patriotycznym        

i proobronnym charakterze,   

e. kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko 

ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak 

mają być krótko i schludnie przystrzyżone),   

f. kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone  lub 

krótko upięte włosy oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo 

pomalowanych paznokci,   

g. będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem 

elementów wymienionych w pkt. 16. 

16. Zezwala się kadetom występującym w mundurze:   



a. przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, 

mapniki lub torby w stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych 

odcieniach szarości lub khaki,  

b. nosić zegarek na ręce, obrączkę, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi 

tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach 

(cukrzycy, alergicy, itp.).      

17. Umundurowanie, które kadetowi zostaje wypożyczone, jest własnością szkoły.  

18. Uczeń, który umyślnie zniszczył lub zagubił mundur, jego część, bądź naszywki jest 

zobowiązany zapłacić równowartość munduru zgodnie z jego ceną na fakturze.  

 

     II  Rekrutacja uczniów do pocztu sztandarowego 

 

19. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy drugiej i trzeciej 

oddziałów przygotowania wojskowego Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 

w Mińsku Mazowieckim. 

20. Uczniowie powinni spełniać następujące kryteria: 

• bardzo dobre wyniki w nauce, 

• zachowanie nie budzące zastrzeżeń minimum bardzo dobre. 

21. Opiekun pocztu spośród kandydatur wybiera dwa składy pocztu sztandarowego  do 

końca września każdego roku szkolnego. 

22. Powołanie ucznia do pocztu sztandarowego odbywa się za jego zgodą. 

23. Opiekuna pocztu wyznacza Dyrektor Szkoły określając okres pełnienia tej funkcji 

spośród nauczycieli szkoły. 

 

III Dyscyplina i szkolenie 

 

24. Uczeń klasy mundurowej powinien być wzorem zdyscyplinowania i swoją postawą 

dawać przykład innym uczniom, powinien sumiennie wykonywać obowiązek 

szkolny. 

25. Uczeń klasy mundurowej powinien regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,        

tj. zajęcia obowiązkowe, zajęcia szkolenia wojskowego, zajęcia dodatkowe. 

26. Podczas szkoleń wojskowych prowadzonych na terenie jednostki wojskowej uczeń 

jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz niezwłocznego 

zgłoszenia instruktorowi prowadzącemu zajęcia sytuacji niepokojących.  



27. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w uroczystościach, w których zgodnie  

z decyzją Dyrektora Szkoły, biorą uczniowie klas mundurowych. 

28. W przypadku łamania ogólnie przyjętych norm społecznych, a także w przypadku 

popełnienia wykroczenia, stosuje się regulacje określone w Statucie szkoły.  

29. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie z procedurą określoną  

w Statucie. 

 

IV Postanowienia końcowe  

 

30. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym 

rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

31.  Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 roku.



 


