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Rozdział I 

Przepisy ogólne. 

 

§1 

Regulamin Klas Mundurowych Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego                 

w Warszawie, zwany dalej regulaminem jest załącznikiem do Statutów CXXV Liceum 

Ogólnokształcącego w Warszawie oraz Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego                              

w Warszawie, zwanych dalej szkołą. Reguluje aspekty funkcjonowania klas mundurowych 

nieuregulowane w statutach. 

§2 

Za klasy mundurowe uważa się klasy realizujące programy Ministerstwa Obrony 

Narodowej tj. Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Oddziały Przygotowania 

Wojskowego i inne oraz klasy rozszerzające problematykę bezpieczeństwa w ramach 

innowacji pedagogicznej. 

§3 

 Uczniowie klas mundurowych, nazywani dalej kadetami, zobowiązani są do 

przestrzegania przepisów wprowadzonych dotyczącymi ich aktami prawnymi wyższego rzędu, 

w tym regulaminów ogólnego (rozdział I i II) i musztry Sił Zbrojnych RP. 

§4 

Regulamin obowiązuje  kadetów na terenie szkoły, w trakcie zajęć szkoleniowych poza 

szkołą, podczas wystąpień indywidualnych i grupowych, podczas których uczniowie 

reprezentują szkołę, w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły. 

§5 

Kadet w mundurze szkolnym reprezentuje szkołę niezależnie od miejsca  i okoliczności, 

w których się znajduje. 

 

 

Rozdział II 

Zasady podległości. 

 

§6 

Przełożonymi wszystkich kadetów szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły. 

2. Zastępcy Dyrektora Szkoły. 



3. Przewodniczący zespołu klas wojskowych. 

§7 

Klasę uważa się za pluton. Dowódcą plutonu jest wychowawca klasy. 

§8 

Pluton dzieli się na drużyny, nie mniej niż dwie i nie więcej niż trzy przyjmując zasadę, 

że w drużynie jest od sześciu do jedenastu kadetów. Drużyną dowodzi dowódca drużyny, który 

jest bezpośrednim przełożonym kadetów w drużynie. 

§9 

1. Dowódca drużyny jest wyznaczony spośród kadetów plutonu przez dowódcę 

plutonu. Dowódca plutonu może podczas procesu wyznaczania dowódców drużyn 

zasięgnąć opinii kadetów, lecz nie jest ona dla niego wiążąca. 

2. Dowódca plutonu może odwołać dowódcę drużyny w każdym momencie, gdy 

postępowanie dowódcy drużyny spowoduje utratę zaufania. W takiej sytuacji 

wyznacza kolejnego kadeta na dowódcę drużyny. 

3. W czasie nieobecności dowódcy drużyny jego obowiązki przejmuje kadet 

wyznaczony wcześniej przez dowódcę plutonu. 

4. Spośród dowódców drużyn, dowódca plutonu wyznacza swojego zastępcę, który 

dowodzi plutonem w czasie nieobecności dowódcy plutonu. W czasie nieobecności 

zastępcy dowódcy plutonu jego obowiązki przejmuje kolejny dowódca drużyny. 

5. Dowódcy drużyn stanowią samorząd klasy w rozumieniu zapisów Statutu Szkoły. 

6. Obowiązki dowódcy drużyny: 

a) znać skład osobowy drużyny wraz z danymi pozwalającymi na kontakt poza 

szkołą, 

b) przekazywać kadetom drużyny polecenia dowódcy plutonu i wyższych 

przełożonych, 

c) dopilnować wykonywania rozkazów przez podwładnych i rozliczać po 

wykonaniu rozkazów, 

d) przekazywać dowódcy plutonu uwagi wnioski i propozycje, własne                                  

i podwładnych, dotyczące spraw kadetów, drużyny i plutonu, 

e) dopilnować dyscypliny wśród kadetów drużyny, nie dopuszczać do sytuacji,           

w których byłaby łamana, wydawać rozkazy w celu jej przywrócenia, 

f) meldować dowódcy plutonu o wszystkich wydarzeniach związanych                          

z funkcjonowaniem drużyny. 

§10 

W trakcie zajęć, przełożonym kadetów, biorących w nich udział jest nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

 

 



Rozdział III 

Rozkazy i polecenia. 

 

§11 

Dyscyplina  jest jednym z elementów szkolenia. Ścisłe i terminowe wykonywanie 

rozkazów przełożonych i poleceń starszych jest obowiązkiem kadetów. 

§12 

Wydawanie rozkazów, ich wykonywanie, meldowanie o wykonaniu są uregulowane            

w Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, który w tej części obowiązuje 

kadetów szkoły. 

§13 

Do wydawania rozkazów uprawnieni są przełożeni kadeta. 

§14 

Za starszych uważa się tych nauczycieli i pracowników szkoły, którzy nie są 

przełożonymi kadeta. Mają oni prawo do wydawania poleceń porządkowych i obowiązek 

wydawania poleceń w przypadku łamania dyscypliny lub w sytuacjach powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa.  Kadeci mają obowiązek wykonywania ich poleceń, o ile nie są 

one niezgodne z przepisami prawa. 

§15 

1. Kadeci, nie pełniący funkcji dowódców drużyn nie mają prawa do wydawania 

rozkazów i poleceń innym kadetom z wyjątkiem: 

 

a) reakcji na przypadki łamania dyscypliny przez innego kadeta lub kadetów przy czym 

działanie swoje kończą po przywróceniu właściwej dyscypliny i informują o tym 

przełożonego kadeta łamiącego dyscyplinę, 

b) sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. 

 

2. Przełożony od szczebla dowódcy plutonu może czasowo nadać kadetowi 

uprawnienia do wydawania rozkazów swoim podwładnym w celu właściwego 

przebiegu szkolenia lub w innych przypadkach. 

§16 

1. Kadet ma obowiązek odmowy wykonania rozkazu, który spowoduje popełnienie 

czynu zabronionego przez obowiązujący akt prawny. 

2. Kadet ma obowiązek odmowy wykonania rozkazu wydawanego przez osobę 

nieuprawnioną. 

3. O wydawaniu mu takich rozkazów ma obowiązek zameldować dowódcy plutonu. 

 



§17 

1. Kadet, który nie wykonał rozkazu lub polecenia, wykonał je niedbale, nieterminowo, 

odmówił wykonania prawidłowo wydanego rozkazu lub polecenia otrzymuje od -10 do 

-50 punktów w ocenie zachowania. 

2. Kadet, który będąc nieuprawniony wydawał rozkazy lub polecenia innym kadetom 

otrzymuje od -20 do -50 punktów zachowania. 

3. Kadet, który wykonał rozkaz lub polecenie osoby nieuprawnionej otrzymuje od – 10 do 

– 20 punktów zachowania. 

4. Punkty wpisywane są przez przełożonego lub starszego, który stwierdził naruszenie 

dyscypliny, a jeżeli nie jest on upoważniony do dokonywania wpisów przekazuje 

informacje dowódcy plutonu kadeta łamiącego dyscyplinę. 

5. W przypadku powtarzających się przypadków łamania dyscypliny związanych                      

z wydawaniem i wykonywaniem rozkazów stosuje się inne środki dyscyplinarne 

zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

Rozdział IV 

Dyscyplina. 

 

§18 

Kadeci mają obowiązek zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

regulaminami wojskowymi i Statutem Szkoły oraz w zgodzie z przyjętymi zasadami współżycia 

społecznego. 

§19 

Każdy przełożony, starszy oraz kadet ma obowiązek reakcji na przypadki łamania 

dyscypliny. O stwierdzonym przypadku łamania dyscypliny informuje się przełożonego kadeta. 

§20 

Umundurowany kadet nie może palić tytoniu w jakiejkolwiek formie niezależnie od 

wieku, z wyjątkiem miejsc wprost przeznaczonych do palenia tytoniu, pod warunkiem 

ukończenia przez kadeta 18 roku życia. Kadet, który nie stosuje się do zakazu otrzymuje – 30 

punktów z zachowania. 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Umundurowanie Kadeta 

 

§21 

Kadet ma obowiązek posiadać i użytkować umundurowanie zgodne z przepisami 

mundurowymi dotyczącymi uczniów klas mundurowych. Ma obowiązek dbać o mundur, 

czyścić go, prać i konserwować tak aby zawsze był schludny, czysty i estetyczny. 

§22 

Modyfikacje zmieniające krój umundurowania są zabronione. 

§23 

1.Kadet ma obowiązek nosić umundurowanie na terenie szkoły (z wyjątkiem zajęć 

wychowania fizycznego), podczas zajęć szkoleniowych organizowanych przez szkołę lub we 

współdziałaniu ze szkołą oraz podczas reprezentowania szkoły. 

2.Kadet na terenie szkoły ma obowiązek noszenia na piersi, w sposób umożliwiający 

odczytanie danych, identyfikatora personalnego wydanego przez szkołę. 

§24 

Podczas wystąpień zbiorowych klasa ma obowiązek występować w jednolitym 

umundurowaniu. Zajęcia szkolne to wystąpienie zbiorowe.  Zestaw umundurowania 

obowiązujący na zajęciach ustala właściwy dowódca. Zasada jednolitości umundurowania nie 

obowiązuje na zajęciach taktycznych. 

§25 

Nikt nie może zezwolić na łamanie przepisów mundurowych przez kadetów. Zgoda 

taka jest nieskuteczna i nie może być podstawą do noszenia umundurowania niezgodnie                                   

z przepisami czy też całkowitej rezygnacji z umundurowania. 

§26 

Kadet nieprzestrzegający przepisów mundurowych otrzymuje od – 5 do – 30 punktów 

z zachowania. 

§27 

Umundurowanie, które kadeci otrzymują od szkoły nie jest ich własnością i podlega 

zwrotowi. 

§28 

Kadeci mają obowiązek posiadać kompletne umundurowanie. Mają obowiązek 

uzupełnić ewentualne braki w terminie określonym przez dowódcę plutonu. 

 



§29 

Kadeci mają prawo do noszenia umundurowania współdziałającego ze szkołą Związku 

Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 

 

Rozdział VI 

Udział w uroczystościach. 

 

§30 

1. Kadeci mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez 

szkołę oraz takich, na które szkoła ich deleguje. Uroczystości mogą się odbywać 

zarówno w czasie zajęć szkolnych, jak i w czasie, w którym nie ma zajęć szkolnych. 

2. Udział w uroczystościach uczniów klasy technik logistyk z naboru w 2021 roku jest 

nieobowiązkowy. 

§31 

Udział w uroczystościach organizowanych w wakacje nie jest obowiązkowy. 

§32 

Kadeci reprezentujący szkołę podczas uroczystości w czasie wolnym                               

otrzymają 30 punktów z zachowania. Kadeci reprezentujący szkołę w czasie zajęć otrzymają                             

od 5 do 15 punktów z zachowania. 

§33 

Kadeci uchylający się od udziału w uroczystościach i innych formach reprezentowania 

szkoły otrzymają od – 5 do – 30 punktów z zachowania. 

 

Rozdział VII 

Szkolenia dodatkowe i wychowanie fizyczne. 

 

§34 

1. Kadeci mają obowiązek uczestnictwa w dodatkowych zajęciach organizowanych 

przez szkołę lub we współdziałaniu ze szkołą przez Jednostkę Strzelecką 1944 

Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, które są ważnym elementem 

szkolenia praktycznego 

2. Udział w szkoleniach dla uczniów klasy technik logistyk z naboru w 2021 roku jest 

nieobowiązkowy. 

 



§35 

Kadet ma obowiązek wziąć udział w przynajmniej 50 % dodatkowych zajęć 

doskonalących. Rezultaty szkolenia podlegają ocenie w formie sprawdzianów praktycznych 

podczas zajęć szkolnych. 

 

§36 

Kadet ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach zajęć z wychowania 

fizycznego.  Postępy w szkoleniu fizycznym będą podlegały ocenie przez nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia zgodnie z przydziałem godzin dydaktycznych oraz w zgodzie ze 

Statutem Szkoły w części dotyczącej oceniania. 

 

Rozdział VIII 

Obozy szkoleniowe. 

 

§37 

Organizowane przez szkołę obozy szkoleniowe (odpłatne) są obowiązkowe dla 

kadetów, a osiągnięte w ich trakcie rezultaty szkoleniowe podlegają ocenie. 

§38 

W roku szkolnym może zostać zorganizowany jeden obowiązkowy (odpłatny) obóz 

szkoleniowy dla plutonu. 

§39 

Obozy szkoleniowe organizowane przez współdziałającą, patronacką jednostkę 

wojskową są obowiązkowe dla uczniów klas realizujących program Oddziałów Przygotowania 

Wojskowego lub Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Obozy te są nieodpłatne. 

 

Rozdział IX 

Rekrutacja. 

 

§40 

Rekrutacja do klas mundurowych odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi dla szkół 

ponadpodstawowych Miasta Stołecznego Warszawa z wyjątkiem rekrutacji do 

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz Oddziałów Przygotowania 

Wojskowego. 



 

§41 

Rekrutacja do klas wymienionych w §40 odbywa się według zasad ustalonych przez 

Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczone przez niego komórki Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Rekrutacja ta jest rozszerzona o sprawdzian sprawności fizycznej, którego zasady 

ustala Dyrektor Szkoły, po konsultacjach z członkami Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 7. 

 

§42 

Dyrektor Szkoły zleca przewodniczącemu komisji przedmiotowej wychowania 

fizycznego określenie dyscyplin sportowych wchodzących w skład egzaminu sprawnościowego 

oraz norm i punktacji odpowiadającej uzyskanym przez uczniów wyników. 

 

§43 

Rodzaje dyscyplin, normy oraz punktację, o których mowa w §42 umieszcza się na 

stronie internetowej szkoły . 

§44 

Osoby przystępujące do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do stawienia się             

w wyznaczonym dniu w siedzibie Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego wraz                  

z wypełnionym i podpisanym przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia dokumentem  

zgody na udział w egzaminie sprawnościowym. 

§45 

Podczas egzaminu sprawnościowego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

§46 

Egzamin sprawnościowy przeprowadzają wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

§47 

Z przeprowadzonego egzaminu sprawnościowego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska uczniów uczestniczących w egzaminie, uzyskane wyniki tych uczniów                                        

w poszczególnych dyscyplinach, punktację łączną każdego ucznia oraz podpisy nauczycieli 

wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej. 

§48 

Uczeń nieobecny na egzaminie sprawnościowym z ważnych powodów 

usprawiedliwionych przez lekarza, rodzica lub opiekuna prawnego ma prawo przystąpienia do 

tego egzaminu w terminie późniejszym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 



§49 

Informacja o terminie, o którym mowa w §48 zamieszczana jest na stronie 

internetowej szkoły. 

§50 

Wynik z egzaminu sprawnościowego uzyskany przez ucznia jest ostateczny. 

 

§51 

Kandydaci do klas wymienionych w §40 wpisani do systemu rekrutacyjnego jako osoby 

zakwalifikowane mają obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Dyrektora Szkoły oraz art. 143 ustawy Prawo 

Oświatowe, a także inne dokumenty wynikające z treści ww. artykułu. 

 

§52 

Uczniowie klas wymienionych w §40 mają obowiązek ubezpieczenia się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie to ponawiać aż do zakończenia nauki w szkole. 

 

§53 

Uczniowie klas wymienionych w §40, przez cały okres nauki w szkole,  mają obowiązek 

posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę 

medycyny sportowej. 

 

 

Rozdział X 

Przepisy końcowe. 

 

§54 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę 

Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. 

 

 

 

 


