
REGULAMIN KLASY POLICYJNEJ 

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły  oraz Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach policyjnych                    

II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. 

 

I. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa: 

1. Wygląd zewnętrzny uczniów klas policyjnych , sposób noszenia umundurowania i jego 
elementów. 

2. Prawa i obowiązki uczniów klas policyjnych. 

3. Zasady oceniania i frekwencję uczniów klas policyjnych. 

 

II. Umundurowanie 

1. Wygląd zewnętrzny uczniów klas policyjnych określa regulamin. 

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

Mundur ucznia powinien być symbolem szacunku dla służb mundurowych. 

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

(dziewczęta- upięte lub gładko uczesane włosy, chłopcy włosy krótkie, grzywka nieprzesłaniająca 

oczu). Zabrania się noszenia do munduru kolczyków w miejscach ekstrawaganckich takich jak 

nos, usta, policzki, brwi, język oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety, itp. 

4. Każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony. 

5. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach  w stanie 

zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz mieć świadomość, że swoim 

wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje II Liceum Ogólnokształcące  w Swarzędzu. 

6. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: 

 dnia mundurowego, (jeden raz w tygodniu);  

 uroczystości państwowych, na które zostaje zaproszona klasa policyjna; 

 uroczystości szkolnych (np: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego); 

 uroczystości środowiskowych; 

 zorganizowanych wyjazdów; 

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

zachowania.  

8. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notorycznego 

opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń może zostać ukarany pozbawieniem 



możliwości noszenia umundurowania i usunięciem z klasy policyjnej. 

9. Podstawowym ubiorem ucznia klasy policyjnej jest mundur składający się z: 

a) butów operacyjnych czarnych; 

b) bluzy ćwiczebnej czarnej; 

c) spodni bojówek czarnych; 

d) koszulki z krótkim rękawem czarnej; 

e) pasa głównego czarnego; 

f) czapki z daszkiem czarnej; 

 

10. Znakiem ucznia klasy policyjnej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego przez 

dyrekcję szkoły, zawierająca nazwę szkoły, umieszczona na lewym rękawie bluzy i na czapce oraz 

naszywka "klasa policyjna", umieszczona na tyle bluzy. 

11. Zabrania się uczniom klas mundurowych: 

a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru 

cywilnego lub innych mundurów; 

b) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie  z ich przeznaczeniem (np.  

noszenie pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia); 

c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób 

nieuzasadniony  (np. poprzez wypychanie nadmiernie zewnętrznych kieszeni); 

12. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być : kurtka, rękawiczki, szalik oraz 

czapka zimowa, wszystko w kolorze ciemnym. 

13. Koszty umundurowania ponoszą rodzice. 

14. Koszty naszywek ponosi szkoła. Kończąc naukę w liceum uczeń zobowiązany jest do zwrotu 

naszywek. 

 

III. Prawa i obowiązki ucznia klasy policyjnej 

1. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach profilowych w ramach edukacji policyjnej                
i zajęciach terenowych oraz zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 
 

2. Uczeń ma prawo do  noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących 

w tym zakresie. 

3. Uczeń ma prawo do złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do klasy 

policyjnej. 

4. Uczeń klasy policyjnej musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku 

przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego; 

5. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz 
ustalonych zasad w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć z edukacji policyjnej i zajęć 
terenowych, poznać historię szkoły, kultywować szkolne tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu 
szkoły, poznać postać patrona i jego dokonania. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Uczniowie muszą dbać o frekwencją na zajęciach dydaktycznych i podczas szkoleń  z edukacji 
policyjnej, bezwzględnie podporządkować się poleceniom kadry szkoleniowej, przepisom BHP na 
terenie szkoły oraz poza nią, regulaminom podczas zajęć praktycznych i ćwiczeń wyjazdowych. 

9. Każdy z uczniów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem klas policyjnych, potwierdzając to 
własnoręcznym podpisem i tym samym przestrzegania zapisów w nim zawartych. 

 
 

III. Ocenianie i frekwencja na zajęciach 

 

1. Obecność na zajęciach z edukacji policyjnej i zajęciach terenowych ( w tym wyjazdach 
dydaktycznych i obozach) jest obowiązkowa, a uczeń musi otrzymać oceny pozytywne konieczne 
do zaliczenia tych przedmiotów. 

2. Wychowawca klasy może wnioskować o obniżenie oceny z zachowania wobec ucznia, który nie 
stosuje się do wymogów w zakresie umundurowania, lekceważąco podchodzi do edukacji 
policyjnej i zajęć terenowych,  nie przestrzega regulaminów i zasad obowiązujących podczas 
zajęć. 

 

 
 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/- łam  się z regulaminem klas policyjnych                                                  
II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………                                                         ……………………………….. 
podpis ucznia                                                                                         podpis rodzica 

 

 


