REGULAMIN KLAS
POLICYJNYCH
Zs im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

REGULAMIN KLASY Z INNOWACJĄ POLICYJNĄ
Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Zespołu Szkół im.
Jana Kochanowskiego w Częstochowie oraz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach
mundurowych.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas z innowacją policyjną.
2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy policyjnej.
3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on elegancki i schludny
wygląd zewnętrzny.
4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
5. Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie
umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów.
II. PRZY NOSZENIU UMUNDUROWANIA OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:
1. Mundur powinien być pozapinany na guziki, dopasowany, zawsze czysty i schludny,
buty wyczyszczone.
2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:
a) zajęć szkolnych- 1 dzień mundurowy, tj. dzień, w którym prowadzone są lekcje
z przedmiotu:
• Innowacja Policyjna
• Edukacja dla bezpieczeństwa
b) w czasie odbywania zajęć edukacyjnych w jednostkach organizacyjnych danych
specjalności,
c) w czasie uroczystości szkolnych,
d) uroczystości kościelnych i państwowych, na które zostaje zaproszona Szkoła.
3. W przypadku, gdy uczeń w czasie „dni mundurowych” uczestniczy w zajęciach bez
munduru wychowawca/nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
4. Dopuszcza się dwukrotny usprawiedliwiony brak umundurowania w czasie całego roku
szkolnego. Trzykrotny brak umundurowania skutkuje obniżoną oceną
z zachowania na koniec roku szkolnego.
5. Uczniowie klas z innowacją policyjną są zobowiązani do reprezentowania Szkoły na
zewnątrz. O formie uczestnictwa decyduje wyłącznie Dyrektor Szkoły.
6. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu i Statutu Zespołu Szkół im.
Jana Kochanowskiego, uczeń klasy policyjnej, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
przewidzianą dla wszystkich uczniów Szkoły.

III. PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA
Elementy umundurowania ucznia klasy z innowacją policyjną:
1. Koszula biała z emblematem szkoły.
2. Krawat granatowy.
3. Czarny skórzany pasek ze sprzączką.
4. Spódnica granatowa ( dziewczęta) długości 7 cm nad kolano.
5. Granatowe spodnie na kant ( chłopcy).
6. Buty czarne gładkie bez elementów ozdobnych z zaokrąglonym czubkiem.
7. T-shirt koloru czarnego z logiem szkoły.
IV. UCZNIOM KLAS POLICYJNYCH ZABRANIA SIĘ:
1. Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. W czasie występowania w mundurze palenia papierosów w miejscach publicznych.
3. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy (wąsy, brodę) schludnie i krótko
ostrzyżone. Kobiety na czas występowania w mundurze upinają włosy w taki sposób,
by nie przeszkadzały podczas wykonywanych czynności służbowych.
4. Uczniom występującym w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii
oraz ozdób. Kobietom zezwala się jedynie na noszenie małych kolczyków nie
wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej.
5. Dozwolone jest noszenie obrączki oraz sygnetu lub pierścionka.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY Z INNOWACJĄ POLICYJNĄ
UCZEŃ MA PRAWO:
1. Noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym
zakresie.
2. Złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do klasy policyjnej.
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. Uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach teoretycznych i praktycznych
oraz osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności.
2. Uczeń klasy z innowacją policyjną musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach z
musztry i zajęciach z samoobrony.
3. Regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne i specjalizujące.
4. Uczestniczenia w nieodpłatnych akcjach organizowanych przez szkołę.
5. Uczestniczenia w szkoleniach terenowych, wyjazdach dydaktycznych i obozach.
6. Godnego zachowania się i reprezentowania ZS im. Jana Kochanowskiego w
Częstochowie.

VI. SPOSÓB WYBORU I OBOWIĄZKI DOWÓDCY KLASY
1. Sposób wyboru dowódcy klasy:
a) uczeń chętny objęcia funkcji dowódcy klasy zgłasza swoją kandydaturę
samodzielnie,

b) dowódca wybierany jest w głosowaniu demokratycznym i jawnym,
przeprowadzonym na zajęciach z innowacji policyjnej do jednego miesiąca od
rozpoczęcia roku szkolnego,
c) członkowie klasy wyłaniają ze swojego grona dowódcę - zostaje nim kadet, który
uzyskuje największe poparcie w klasie,
d) dowódca powołany zostaje na okres 1 roku szkolnego.
2. Obowiązki dowódcy:
a) dowódca daje swą postawą przykład do naśladowania,
b) uczniowie klasy z innowacją policyjną wykonują jego rozkazy,
c) dowódca zarządza zbiórkę przed zajęciami z innowacji policyjnej (klasa po dzwonku
na lekcję oczekuje nauczyciela, stojąc w dwuszeregu przed salą), składa meldunek
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia o stanie klasy. W razie jego nieobecności
zadanie to wykonuje dyżurny,
d) dowódca ma obowiązek meldować o sytuacji panującej w klasie nauczycielowi
uczącemu innowacji policyjnej, angażować się w sprawy klasowe, dbać o dobro
klasy,
e) Dyrektor może pozbawić kadeta tytułu Dowódcy na wniosek nauczyciela innowacji
policyjnej w związku ze złamaniem regulaminu lub Statutu Szkoły.
VII. MUSZTRA I CEREMONIAŁ
1. Elementy musztry ćwiczone są na zajęciach kierunkowych i treningach, zgodnie z
przyjętymi ogólnie zasadami w formacjach mundurowych.
2. Ceremoniał zgodny jest z tym przyjętym w szkole.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Kochanowskiego.
2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania.
3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Kochanowskiego i nie wymagają one zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

