
1 
 

Góra Kalwaria, dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 
 

REGULAMIN  
  klas mundurowych  Liceum Ogólnokształcącego  

Zespołu Szkół Zawodowych  
im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii 

 
 

Rozdział I 
Zasady ogólne. 

 
1. Regulamin jest zbiorem norm regulujących wewnętrzne ustalenia związane 

z funkcjonowaniem klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii 
w zakresie: 
1) norm umundurowania, symboli i emblematów noszonych na mundurze kadeta; 
2) zasad noszenia umundurowania; 
3) zasady wyposażania i rozliczania przedmiotów mundurowych. 

2. Mundur noszony jest przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego – klasy mundurowej 
zwanego dalej kadetem. 

3. Kadet występujący mundurze zobowiązany jest do noszenia i utrzymania go 
w należytej staranności, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu 
w sposób nie naruszający estetyki i godności. 

4. Zabrania się, łączenia przedmiotów mundurowych z elementami ubioru cywilnego 
oraz elementami umundurowania innych przedmiotów mundurowych. 

5. Kadeci noszą obowiązkowo mundur jeden raz w tygodniu, w dniu tak zwanym 
mundurowym, określonym przez dyrektora szkoły oraz w zależności od potrzeb na 
podstawie polecenia dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kadetowi przybycie do 
szkoły w mundurze w dniu mundurowym, może on przybyć do szkoły w stroju 
galowym określonym w statucie szkoły. 

7. Kadet występujący w mundurze: 
1) Chłopiec, ma mieć krótko ostrzyżone włosy i ogoloną twarz, może posiadać 

krótko przystrzyżone wąsy; 
2) Dziewczyna występująca w mundurze, ma mieć włosy krótkie lub krótko upięte, 

nie może stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo pomalowanych paznokci 
oraz nie może nosić dużych kolczyków w uszach. 

3) Zabronione jest noszenie kolczyków w częściach twarzy. 

8. Przestrzeganie zasad noszenia munduru przez kadetów określone w niniejszym 
regulaminie podlega ocenie z przedmiotów specjalistycznych przypisanych klasie 
mundurowej.  

9. Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy może wydać zakaz noszenia munduru 
kadetowi, który nie przestrzega zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz 
łamie postanowienia statutu szkoły poprzez naganne zachowanie w szkole i poza 
nią. 

10. Nauczyciel wychowawca klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego  występuje 
w mundurze podczas zajęć szkolnych i uroczystości w zależności od potrzeb. 
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Rozdział II 

Normy umundurowania oraz symbole i emblematy. 
 
1.  Klasa ochrony granicy państwowej Liceum Ogólnokształcącego  

1) Przedmioty mundurowe kadeta szkoły  i nauczyciela oraz wychowawcy klasy. 
✓ Furażerka polowa z tkaniny typu pantera 

✓ Podkoszulek - Tshirt z krótkim rękawem, koloru zielonego, bez napisów 

✓ Koszula z krótkim rękawem typu pantera 

✓ Bluza polar koloru czarnego z wykończeniami typu pantera 

✓ Spodnie typu wz. 2010/MON koloru pantera 

✓ Bluza typu wz. 2010/MON  koloru pantera 

✓ Pasek brezentowy do spodni munduru typu wz. 2010/MON  

✓ Kurtka ubrania ochronnego (typu Gore-Tex) 

✓ Trzewiki desantowca, koloru czarnego 

✓ Pas oficerski skórzany, koloru czarnego tylko do celów reprezentacyjnych 

✓ Czapka zimowa typu kominiarka, koloru czarnego  

✓ Rękawiczki zimowe, pięciopalcowe, koloru czarnego 

✓ Rękawiczki reprezentacyjne, pięciopalcowe, koloru białego 

✓ Apaszka do celów reprezentacyjnych -  koloru zielonego  
 

2) Symbole i emblematy:  
✓ Stylizowane godło Polski – orzeł trzymający w szponach rozłożoną książkę 

z inicjałami LO rozmieszczonymi na jej stronach wykonane na zielonym 
podkładzie.  

✓ Emblemat klas Liceum Ogólnokształcącego ochrony granicy państwowej, 
na którym w centralnej części znajduje się słup graniczny posadowiony na 
rozłożonej książce gdzie widnieją inicjały LO, tło stanowią barwy Góry 
Kalwarii, natomiast w obwodzie na zielonym tle jest umieszczony napis 
Liceum Ogólnokształcące – Ochrona Granicy Państwowej –  im. Marszałka 
Franciszka Bielińskiego.  

✓ Flaga Polski, wykończona dookoła haftowana ramka o wymiarach 
55x38mm lub 72x45mm na podkładzie zielonym lub czarnym 

✓ Pochewka koloru granatowego z pojedynczym, podwójnym, potrójnym, 
poczwórnym  żółtym paskiem - oznaka identyfikująca odpowiednio 
pierwszy drugi, trzeci, czwarty rok nauki  i stopień młodszego kadeta 

✓ Plakietka koloru granatowego z pojedynczym, podwójnym, potrójnym, 

poczwórnym  żółtym paskiem, paski identyfikują odpowiednio pierwszy, 

drugi, trzeci, czwarty rok nauki  i stopień młodszego kadeta 

✓ Oznaki kadeta – koloru srebrnego i starszego kadeta – koloru złotego  
wyrażone symbolem litery K w wieńcu laurowym  

✓ Oznaka identyfikacyjna nazwy placówki edukacyjnej z nadrukiem Liceum 
Ogólnokształcące im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, koloru 
popielatego z napisami białymi 



3 
 

✓ Identyfikator  z nazwiskiem.  

✓ Przyznane odznaki i symbole. 

 
2. Klasa policyjna Liceum Ogólnokształcącego. 

1) Przedmioty mundurowe kadeta szkoły  i nauczyciela oraz wychowawcy klasy 
✓ Furażerka koloru granatowego 

✓ Podkoszulek - Tshirt z krótkim rękawem, koloru czarnego, bez napisów 

✓ Koszula koloru granatowego z pagonami 

✓ Bluza polar koloru czarnego z wykończeniami czarnymi 

✓ Bluza typu wz. 2010/MON koloru granatowego 

✓ Spodnie typu wz. 2010/MON koloru granatowego 

✓ Pasek brezentowy do spodni munduru typu wz. 2010/MON    

✓ Kurtka zimowa koloru czarnego typu M-65 

✓ Trzewiki desantowca, koloru czarnego 

✓ Pas oficerski skórzany, koloru czarnego tylko do wystąpień 
reprezentacyjnych 

✓ Czapka zimowa typu kominiarka, koloru czarnego  

✓ Rękawiczki zimowe, pięciopalcowe, koloru czarnego 

✓ Rękawiczki reprezentacyjne, pięciopalcowe, koloru białego 
 

2) Symbole i emblematy: 
✓ Stylizowane godło Polski – orzeł trzymający w szponach rozłożoną książkę 

z inicjałami LO rozmieszczonymi na jej stronach wykonane na granatowym 
podkładzie.  

✓ Emblemat klas policyjnych Liceum Ogólnokształcącego, na którym 
w centralnej części znajduje się identyfikator policyjny a na obwodzie napis  
Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego.  

✓ Flaga Polski, wykończona dookoła haftowana ramka o wymiarach 
55x38mm lub 72x45mm na podkładzie czarnym 

✓ Pochewka koloru granatowego z pojedynczym, podwójnym, potrójnym, 
poczwórnym  żółtym paskiem - oznaka identyfikująca odpowiednio 
pierwszy, drugi,  trzeci, czwarty rok nauki  i stopień młodszego kadeta 

✓ Plakietka koloru granatowego z pojedynczym, podwójnym, potrójnym, 

poczwórnym  żółtym paskiem, paski identyfikują odpowiednio pierwszy, 

drugi, trzeci, czwarty rok nauki  i stopień młodszego kadeta 

✓ Oznaki kadeta – koloru srebrnego i starszego kadeta – koloru złotego  
wyrażone symbolem litery K w wieńcu laurowym  

✓ Oznaka identyfikacyjna nazwy placówki edukacyjnej z nadrukiem Liceum 
Ogólnokształcące im. Marszałka Franciszka Bielińskiego koloru czarnego z 
napisami białymi  

✓ Identyfikator z imieniem i nazwiskiem.  

✓ Przyznane odznaki i symbole.  
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Rozdział III 
Zasady noszenia umundurowania i symboli 

 
1. Zasady noszenia  munduru przez kadeta szkoły, i nauczycieli wychowawcy 

klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego. 
 
1) Furażerka polowa, na której znajduje się wizerunek stylizowanego godła, 

noszona jest lekko przechylona w kierunku prawego ucha. Przy wystąpieniach 
bez nakrycia głowy furażerkę nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem 
skierowanym do przodu. 

2) Podkoszulek z krótkim rękawem, bez napisów, noszony jest wpuszczony do 
spodni i użytkowany jest podczas wystąpień indywidualnych i zespołowych. 

3) Koszula z krótkim lub długim rękawem, z naramiennikami wszytymi w rękawy 
i nałożonymi  pochewkami noszona jest  wpuszczona do spodni. Guzik pod 
szyją rozpięty. Użytkowana jest w przypadku oficjalnych wystąpień 
indywidualnych i zespołowych. 

4) Bluza typu wz. 2010/MON  noszona jest z pozapinanymi guzikami /rzepami/, 
wypuszczona na spodnie, podczas wystąpień zespołowych zapięta jest na 
rzepy pod szyją. 

5) Bluza polar koloru czarnego z wykończeniami odpowiednio typu pantera lub 
czarnymi, noszona jest na koszuli z krótkim rękawem koloru pantera lub 
granatowym lub podkoszulku z krótkim rękawem odpowiednio koloru zielonego 
lub czarnego. Podczas wystąpień zespołowych i oficjalnych, noszona jest 
z pozasuwanymi suwakami. Podczas wystąpień indywidualnych i lekcji 
szkolnych dopuszcza się częściowe lub całkowite rozsunięcie suwaka 
głównego. 

6) Pas oficerski skórzany koloru czarnego lub brezentowy noszony jest  
w szlufkach spodni, klamrą do przodu tak aby klamra znajdowała się pośrodku. 

7) Spodnie, noszone są do każdego rodzaju stroju z pozapinanymi guzikami 
i rzepami. 

8) Trzewiki desantowca koloru czarnego, utrzymywane są w należytej staranności 
i czystości oraz noszone są z wpuszczonymi spodniami, zawiązanymi 
sznurowadłami. W wewnątrz budynku szkoły na butach wymagane jest 
noszenie ochraniaczy na butach. 

9) Kurtka zimowa M-65 lub kurtka ubrania ochronnego  typu Gore-Tex noszona 
jest w zależności od temperatury z podpinką  /ocieplaczem/ lub bez. Podczas 
wystąpień zespołowych i oficjalnych noszona jest z pozasuwanymi suwakami. 
Podczas wystąpień indywidualnych dopuszcza się częściowe lub całkowite 
rozsunięcie suwaka głównego i założenie kaptura. 

10) Czapka zimowa typu kominiarka, koloru zielonego lub czarnego noszona jest 
podczas występowania niskich temperatur, sposób noszenia podczas wystąpień 
oficjalnych i zespołowych określa prowadzący zajęcia. 

11) Rękawiczki zimowe pięciopalcowe, koloru czarnego noszone są przy 
występowaniu niskich temperatur, potrzebę noszenia ich podczas wystąpień 
oficjalnych i zespołowych określa prowadzący zajęcia. 
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12) Rękawiczki reprezentacyjne pięciopalcowe, koloru białego noszone są podczas 
wystąpień reprezentacyjnych między innymi takich jak: udział w poczcie 
sztandarowym, wartach honorowych, uroczystych apelach szkolnych, apelach 
pamięci itp. Potrzebę noszenia ich określa prowadzący zajęcia lub uroczystość. 

13) Apaszka do celów reprezentacyjnych koloru zielonego lub odpowiednio koloru 
granatowego, noszona jest pod koszulą z krótkim lub odpowiednio z długim 
rękawem. W przypadku wystąpień w polarze lub kurtce wskazane jest 
rozsunięcie głównego suwaka polaru do wysokości ramion lub rozpięcia rzepa 
bluzy polowej .  

2. Zasady noszenia symboli i emblematów widniejących na mundurze. 

1) Stylizowane godło – orzeł trzymający w szponach książkę, przyszyte jest trwale 
w centralnej przedniej części nakrycia głowy. 

2) Emblematy klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego, noszone są  na 
lewym rękawie kurtki zimowej M-65, kurtce ubrania ochronnego  typu Gore-Tex , 
bluzie typu wz. 2010/MON, polarze i koszuli  na rzep w miejscach 
przygotowanych fabrycznie lub  trwale przyszyte: 
✓ na kurtce zimowej  znajduje się 15 cm od wszycia rękawa 
✓ na polarze i koszuli znajduje się 2 cm od dolnej krawędzi flagi Polski; 

3) Flagi Polski noszone są w miejscach fabrycznych  na lewym i prawym rękawie 
koszuli, polarze, bluzie typu wz. 2010/MON,  kurtce zimowej M-65, kurtce 
ubrania ochronnego typu Gore-Tex. W przypadku braku miejsc fabrycznych 
górna część flagi przyszyta jest 6 cm od wszycia rękawa. 

4) Pochewki  granatowe z żółtymi paskami identyfikujące odpowiednio rok nauki  –
noszone są  na patce bluzy typu wz. 2010/MON i na ramionach  koszuli. 

5) Plakietka koloru granatowego z pojedynczym, podwójnym lub potrójnym  żółtym 

paskiem - oznaka identyfikująca odpowiednio rok nauki  i stopień młodszego 

kadeta, noszona jest na piersi z lewej strony  polaru, kurtce M -65 i   kurtce 

ubrania ochronnego typu Gore-Tex. 

6) Symbole  oznaczające stopnie kadeta szkoły: 
✓ Oznaki starszego kadeta wyrażone symbolem litery K w wieńcu laurowym  

koloru  złotego przypięte /przyszyte/ do oznaki identyfikującej rok nauki 
powyżej złotych pasków 

✓ Oznaki kadeta wyrażone symbolem litery K w wieńcu laurowym  koloru 
srebrnego przypięte /przyszyte/ do oznaki identyfikującej rok nauki powyżej 
złotych pasków 

7) Oznaka identyfikacyjna nazwy placówki edukacyjnej z nadrukiem Liceum 
Ogólnokształcące im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, noszona  jest z lewej 
strony na koszuli krótkim rękawem typu pantera, polarze, kurtce  M-65, bluzie 
wz. 2010/MON i na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex.  

8) Identyfikator z imieniem i nazwiskiem w klasach policyjnych w pozostałych tylko 
z nazwiskiem, noszony jest z lewej strony na koszuli krótkim rękawem typu 
pantera, polarze, kurtce  M-65, bluzie wz. 2010/MON i na kurtce ubrania 
ochronnego typu Gore-Tex.  

9) Przyznane odznaki i symbole mogą być noszone na koszuli lub bluzie typu wz. 
2010/MON , w klapach kieszeni i na piersiach, nad wszyciami kieszeni. 

. 
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Rozdział IV 
Zasady wyposażania i rozliczania przedmiotów mundurowych wymienionych 

w rozdziale II pkt 1, pkt. 2. 
 

1. Zasady wyposażania kadetów szkoły i nauczycieli wychowawców klas w przedmioty 
mundurowe. 
1) W przedmioty mundurowe wyposażani są uczniowie pierwszych klas 

mundurowych  Liceum Ogólnokształcącego i nauczyciele przedmiotów 
specjalistycznych oraz wychowawcy tych klas.  

2) Nauczyciele wymienieni w ust. 1 wyposażani są w przedmioty mundurowe przez 
szkołę. 

3) Uczniowie wymienieni w ust. 1 na początku roku szkolnego wyposażani są 
w przedmioty mundurowe przez szkołę i rodziców. Proporcje udziałów 
w ponoszeniu kosztów przeznaczonych na zakup przedmiotów mundurowych 
ustala dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami uczniów. 

4) Zakupy wyposażenia ze środków budżetowych szkoły, realizowane są przez 
pracownika upoważnionego przez dyrektora szkoły, który dokonuje wyboru 
najkorzystniejszej oferty zakupów. 

5) Zakupy przedmiotów mundurowych ze środków finansowych rodziców, 
realizowane są przez Radę Szkoły lub w trybie indywidualnym przez rodzica 
ucznia.  

6) Przedmioty mundurowe kupowane w trybie indywidualnym przez rodzica 
/ucznia/, muszą być zgodne z asortymentem wybranym przez szkołę. 

7) Uczeń który został przyjęty do klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego  
w  trakcie trwania nauki po zakończeniu wyposażania, zaopatruje się 
w przedmioty mundurowe we własnym zakresie. 

8) Uczeń, który zmienił klasę w trakcie nauki, dostosowuje umundurowanie we 
własnym zakresie zależności od jej rodzaju.  

9) Uczeń, nauczyciel kwituje w oddzielnej dokumentacji pobranie umundurowania, 
przekazanego przez szkołę do indywidualnego użytkowania. 

10) Przedsięwzięciami związanymi z umundurowaniem klasy wymienionej w ust. 1 
kieruje wychowawca klasy.  

2. Zasady rozliczania umundurowania. 
1) Kadet szkoły, skreślony z listy uczniów klasy mundurowej Liceum 

Ogólnokształcącego, zwraca przedmioty umundurowania lub ich równowartość. 
Zwrot dotyczy przedmiotów zakupionych ze środków budżetowych 
i przekazanych przez szkołę w użytkowanie kadetowi szkoły. 

2) Zwrot przedmiotów, o których mowa w ust. 1) może nastąpić pod warunkiem, że 
nie były one używane, posiadają oryginalną etykietę informacyjną, są zgodne 
z obowiązującymi wzorami i nadają się do ponownego wydania.  

3) Zwrot równowartości, którym mowa w ust. 1) następuje: 
a) w pierwszym półroczu użytkowania umundurowania, zwrot wynosi 100% 

wartości przekazanego w użytkowanie asortymentu przez szkołę; 
b) w pierwszym roku użytkowania umundurowania, zwrot wynosi 70% wartości 

przekazanego w użytkowanie asortymentu przez szkołę; 
c) w drugim i trzecim i czwartym roku użytkowania umundurowania, zwrot 

wynosi 50% wartości przekazanego w użytkowanie asortymentu przez 
szkołę; 

d) Rozliczenia dokonuje sekretariat szkoły. 
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4) Kadet szkoły, który w trakcie nauki utracił lub zniszczył przedmioty mundurowe 
lub z innych powodów nie nadają się one do użytkowania, uzupełnia je 
we własnym zakresie.  

5) Kadet szkoły, który ukończył szkołę nie zwraca przedmiotów umundurowania 
lub ich równowartości. 

6) Nauczyciel wychowawca klasy po trzech/czterech latach użytkowania nie 
zwraca przedmiotów umundurowania lub ich równowartości. 

7) Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych może odstąpić od częściowego lub 
całkowitego zwrotu równowartości o którym mowa w pkt. 4 ust. 3) po 
zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy i samorządu szkolnego. 

 
Rozdział V  

Postanowienia końcowe  
 

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec kadetów i nauczycieli występujących 

w mundurze.  

2. Regulamin ma zastosowanie wobec kadetów certyfikowanej klasy wojskowej. 

3. Regulamin umundurowania klas Liceum Ogólnokształcącego ochrony granicy 

państwowej Zespołu Szkół Zawodowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. posiada 

zastosowanie do końca 2020 r. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


