
Regulamin klas liceum z innowacją pedagogiczną
„Edukacja wojskowa” w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama 

we Wrześni

Prawa  i  obowiązki  uczniów  Zespołu  Szkół  Technicznych
i  Ogólnokształcących  we  Wrześni  zawarte  są  w  Statucie  Szkoły
oraz  Wewnątrzszkolnym  Systemie  Oceniania.  Poniższy  regulamin  jest
uzupełnieniem   dotyczącym  praw  i  obowiązków  uczniów  klas  licealnych
o  profilu  wojskowym.  Stanowi  aneks  do  Statutu  Szkoły  oraz  załącznik
do  programowo-organizacyjnej  innowacji  pedagogicznej  pt.  ”Klasy  licealne
z innowacją pedagogiczną „Edukacja wojskowa”.

§ 1

Opieka merytoryczno-organizacyjna

Opiekę  nad  klasami  licealnymi  z  innowacją  pedagogiczną  „Edukacja
wojskowa” sprawują koordynator i instruktor, do zadań których należą:

1) stała współpraca z jednostkami wojskowymi i organizacjami wspierającymi,
z  którymi zostały  podpisane  porozumienia,  podtrzymywanie z  nimi  dobrych,
partnerskich  stosunków;

2)  poszukiwanie  nowych  osób,  formacji,  organizacji,  stowarzyszeń
wspomagających działania klas wojskowych; 

3) planowanie, realizowanie i nadzorowanie zadań szkoleniowych; 

4)  nagłaśnianie  działań  klas  wojskowych  w  lokalnych  mediach,  na  stronie
internetowej szkoły oraz stronach i portalach branżowych (wojskowych);

5)  organizowanie  wyjazdów  szkoleniowych,  integracyjnych  i  edukacyjno-
poznawczych; 

6)  umożliwianie  młodzieży  uczestniczenia  w  międzyszkolnej  rywalizacji
w ramach konkursów, przeglądów, zawodów sportowo-obronnych;

7) prowadzanie dokumentacji dotyczącej klas mundurowych (plany współpracy,
sprawozdania, sondaże, raporty, harmonogramy);
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8)  redagowanie  pism,  zaproszeń,  życzeń  okolicznościowych,  podziękowań
dla instytucji wspomagających i partnerów merytorycznych.

§ 2

Obowiązki ucznia - kadeta

1.  Każdy  z  uczniów  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  Regulaminem  Klas
Wojskowych,  potwierdzając  to  własnoręcznym  podpisem  i  tym  samym
przestrzegania zapisów w nich zawartych. 

a. Uczniowie klas wojskowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły
i  klasy  podczas  uroczystości  szkolnych  i  państwowych  na  podstawie
decyzji Dyrektora szkoły. O formie uczestnictwa młodzieży w obchodach
decyduje Dyrektor szkoły.

b. Uczeń ponadto ma obowiązek:

 dbać o dobre imię szkoły

 przestrzegać postanowień Statutu szkoły oraz ustalonych zasad porządku
w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć z przysposobienia wojskowego

 poznać  historię  szkoły,  dbać  o  jej  historyczny  dorobek,  kultywować
szkolne tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły

 poznać  postać  patrona,  jego  dokonania  oraz  czasy,  w  których  żył,
kultywować  o  nim  pamięć,  biorąc  czynny  udział  w  obchodach  Dnia
Patrona,  konkursach  tematycznych,  organizacji  okolicznościowych
wystaw,  przygotowywaniu gazetek  ściennych poświęconych patronowi,
tworzeniu słuchowisk radiowych „Echa przeszłości”, etc.

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole
regulaminami

 zachowywać  się  zgodnie  z  normami  ogólnie  przyjętych  zasad  etyki
i przeciwstawiać się przejawom agresji i brutalności

 szanować poglądy innych ludzi, ich godność, prawo do wolności słowa,
myśli i wyznania

 znać pełną treść hymnu narodowego
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 okazywać  szacunek  symbolom  narodowym:  godłu  oraz  barwom
narodowym

 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 wulgaryzmu

 wykazywać  się  przykładną  frekwencją  na  zajęciach  dydaktycznych
i podczas szkoleń z przysposobienia wojskowego

 uczestniczyć  w  obowiązkowych  zajęciach  szkoleniowych  na  terenie
szkoły

 uczestniczyć  w  obowiązkowych,  bezpłatnych  zajęciach  szkoleniowych
organizowanych w formie obozów, wycieczek lub kursów.

 c.  Uczniowie  klas  objętych  rozszerzoną  ofertą  zajęć  z  przysposobienia
wojskowego  bezwzględnie  muszą  podporządkować  się  poleceniom  kadry
szkoleniowej,  przepisom  BHP  na  terenie  szkoły  oraz  w  trakcie  trwania
przemarszów,  regulaminom  podczas  zajęć  praktycznych  i  ćwiczeń
wyjazdowych.

d.  W  dniach  ustalonych  przez  Dyrektora  szkoły  oraz  podczas  uroczystości
szkolnych  i  państwowych  uczniowie  mają  obowiązek  nosić  w  sposób
przepisowy  pełne  umundurowanie  -  bluza,  spodnie,  czarny  t-shirt,  czapka
lub beret, czarne buty.

e.  Użytkowany  może  być  tylko  jeden  typ  umundurowania   zatwierdzony
i obowiązujący w II Liceum Ogólnokształcącym w ZSTiO we Wrześni.

f.  Mundur,  jego  barwa  i  krój  są  zewnętrzną  oznaką  przynależności  ucznia
do klas  innowacyjnych liceum o profilu  wojskowym w ZSTiO we Wrześni.
Przy jego noszeniu obowiązują następujące zasady poszanowania:

 mundur nie może nosić śladów zabrudzeń, ma być prany, suszony,
prasowany  i  przechowywany  w  sposób  gwarantujący
zachowywanie jego walorów estetycznych
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 zabrania się uczniom klas mundurowych noszenia podstawowego
ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego
lub innych mundurów

 zabrania  się  użytkowania  umundurowania  niezgodnie  z  jego
przeznaczeniem  (niezapięty  mundur,  brak  czarnego  t-shirta,
niewłaściwie  zawiązane  buty,  brak  nakrycia  głowy  w  terenie
otwartym),

 zabrania  się  trwałego  lub  tymczasowego  deformowania  części
umundurowania w sposób nieuzasadniony np. poprzez nadmierne
wypychanie lub obciążanie kieszeni

 pakiet  indywidualny  ucznia  (wyłączając  obuwie  i  t-shirt)  jest
własnością szkoły. Jest użyczany uczniowi na czas nauki w klasie
wojskowej.

Mundur dla ucznia klasy wojskowej powinien być symbolem patriotyzmu,
szacunku dla służb mundurowych i ciągłości niepodległościowych tradycji
narodu polskiego.      

Nad  przestrzeganiem  przepisów  umundurowania  nadzór  sprawuje
Dyrektor  szkoły  personalnie  lub  za  pośrednictwem  koordynatorów,
wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

g.  Kadeci  są  zobowiązani  do  godnego  zachowania  się  przed  zajęciami
oraz podczas przerw międzylekcyjnych, zwłaszcza w dni „wojskowe”, gdy mają
na sobie mundury. Nie siadają na schodach i podłodze. Po dzwonku stoją przed
klasą dwójkami, w zwartym szyku czekając na prowadzącego zajęcia.

 h.  Uczeń  klasy  wojskowej  noszący  mundur  jest  zobowiązany
do przestrzegania następujących zasad dotyczących wyglądu:

a) Włosy:
     • Chłopcy - schludne i krótko ostrzyżone w naturalnym kolorze,  
                        bez wygolonych wzorów
     • Dziewczęta - zadbane, gładko uczesane  w naturalnej kolorystyce,
                          spięte gumką w kolorze ciemnym
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b)  Makijaż:
     • Chłopcy  - niedozwolony

       • Dziewczęta - delikatny, stonowany, paznokcie krótkie i zadbane,
bez kolorowego lakieru

Uwaga! Uczniom klas mundurowych występujących w mundurze zabrania
się  noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii  oraz ozdób.  Zezwala się  jedynie
na noszenia zegarka, sygnetu lub małego pierścionka.    

                          § 3

Meldunek gotowości do zajęć

Każde zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia szkoleniowe oraz godziny
wychowawcze  rozpoczyna  meldunek  gotowości  klasy,  który  składa
nauczycielowi lub instruktorowi uczeń dyżurny lub dowódca klasy (plutonu).
Uczeń melduje stan klasy według poniższego schematu:

Meldujący: Powstań! Baczność! Pani Profesor (Panie Majorze, etc.) Dyżurny
klasy  I  A  II  liceum  wojskowego  w  Zespole  Szkół  Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni Jan Kowalski
melduje  klasę  gotową  do  zajęć  z  (np.  edukacji  dla  bezpieczeństwa).  Stan
klasy…,  nieobecnych…,nieprzygotowanych….Prowadzący:  Dziękuję.
Meldujący: Spocznij!

§ 4

Odznaki klasowe oraz zasady ich noszenia

1.  Kadetów  obowiązuje  noszenie  identyfikatorów  z  nazwiskiem
oraz emblematów z nazwą oraz logo szkoły i liceum wojskowego.
-  identyfikator  z  nazwiskiem  noszony  jest  na  piersi  nad  klapą  prawej
górnej kieszeni              
 -  emblemat  z  nazwą  oraz  logo  szkoły  i  liceum  wojskowego  noszony  jest
na środku górnej kieszeni lewego rękawa 
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§ 5

Pododdział reprezentacyjny szkoły

1.  Do  obowiązków  uczniów  klas  mundurowych  w  zakresie  ustalonym  
przez Dyrektora szkoły należy reprezentowanie szkoły w uroczystościach  
o  charakterze  patriotycznym,  patriotyczno-religijnym  oraz  
w uroczystościach wojskowych.

W  związku  z  powyższym  Dyrektor  szkoły  może  prawo  powołać

kilkunastoosobową kompanię reprezentacyjną, do zadań której będzie należało:

asystowanie  podczas  uroczystości  miejskich,  powiatowych  i  wojewódzkich

o  charakterze  wojskowym  lub  patriotyczno-religijnym,  wystawianie

posterunków  honorowych,  składanie  wieńców  i  wiązanek.  Kompania

reprezentacyjna  przy  Zespole  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących

we  Wrześni  będzie  uczestniczyła  w  dodatkowych  zajęciach  z  musztry

oraz z ceremoniału wojskowego. 

§ 6

Naruszenie  przepisów  umundurowania  oraz  innych  zapisów  powyższego

regulaminu będzie skutkować:  upomnieniami, naganami, obniżeniem oceny

z  zachowania,  a  w  przypadku  skrajnego  lub  uporczywego  łamania

regulaminowych  zasad  -  wykreśleniem  z  listy  uczniów  klasy  licealnej

o profilu wojskowym. 

Powyższy regulamin konsultowany był przez partnerów wojskowych Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
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