
Regulamin umundurowania klas liceum policyjnego 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Wadowicach 

 

I Postanowienia ogólne  

1. Regulamin umundurowania klas liceum policyjnego określa wygląd ucznia zwanego dalej 

kadetem, rodzaj i zasady noszenia umundurowania oraz zasady umundurowania. 

2. Nie stosowanie się do zasad regulaminu jest jednoznaczne z nie stosowaniem Statutu Szkoły. 

3. Rodzice i kadeci maja obowiązek zapoznać się z postanowieniami regulaminu. 

 

II Umundurowanie 

1. Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich kadetów 

2. Umundurowanie klas pierwszych zostaje zakończone w październiku – koszt zakupu munduru 

pokrywają rodzice i kadet, dlatego mundur jest jego własnością. Mundur należy nabyć u wskazanego 

przez szkołę producenta w celu zachowania jednolitego wzoru i materiału 

3. Obowiązkiem kadeta jest dbanie o swój mundur, utrzymywanie go we wzorowym stanie ( ma być 

na bieżąco prany, suszony, prasowany, buty maja być czyste i wypastowane) 

4. W skład umundurowania wchodzą : 

• polar służbowy czarny, rozpinany na którym znajduje się na plecach odblaskowa naszywka 

liceum policyjne oraz na rękawie naszywka z logo szkoły 

• koszulka polo czarna z krótkim rękawem i naszywką liceum policyjne 

• spodnie bojowe czarne 

• czapka czarna typu „bejsbolówka” 

• pas parciany czarny 

• buty militarne czarne 

 

III Zasady noszenia umundurowania 

1. Umundurowanie noszone jest na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

w Wadowicach w wyznaczonych przez Dyrektora dniach nauki, kiedy odbywają się zajęcia z 

przedmiotu specjalistycznego, podczas wyjść poza teren szkoły, podczas wyjazdów związanych z 

profilem klasy, w trakcie reprezentowania Szkoły podczas zawodów, konkursów, różnego rodzaju 

imprez i uroczystości 

2. Nakrycie głowy: 



• czapkę typu „bejsbolówka” nosi się prosto nałożoną na głowę, krawędź daszka powinna 

znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi 

• czapkę nosi się na głowie zawsze na terenie otwartym, poza terenem budynków CKZiU nr2  

• w budynkach Centrum czapkę nosi się w lewej bocznej kieszeni spodni daszkiem do góry, w 

sposób uniemożliwiający zdeformowanie lub złamanie daszka 

3. Zabrania się noszenia umundurowania niekompletnego, zniszczonego, trwale lub tymczasowo 

zdeformowanego ( np. przez wypychanie kieszeni lub w połączeniu z częściami ubrania 

cywilnego) 

4. W przypadku zgubienia , zniszczenia lub zdeformowania munduru lub jego części kadet 

powiadamia niezwłocznie wychowawcę klasy i niezwłocznie ( do 7 dni) na swój koszt uzupełnia 

braki w umundurowaniu 

5. Dopuszcza się jednorazowy brak umundurowania w semestrze.  

6. Za brak umundurowania w wyznaczone regulaminem dni, powyżej jednego dnia,  przewiduje 

się następujące kary: 

• za kolejny raz obniżenie oceny semestralnej z zachowania 

• za kolejny raz zablokowanie szansy awansu w danym semestrze 

• za kolejny raz degradacja o jeden stopień 

• za kolejny raz degradacja do najniższego stopnia 

 

IV Wygląd zewnętrzny umundurowane kadeta 

1. Kadet klasy policyjnej jest zobowiązany do przestrzegania zasad wyglądu zewnętrznego 

• zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur: 

❖ chłopcy: włosy, wąsy, broda czyste, zadbane, schludnie i krótko ostrzyżone 

❖ dziewczęta: włosy czyste, zadbane, spięte lub upięte gumką w kolorze włosów lub 

czarnym 

• zabrania się noszenia wszelkiej biżuterii i ozdób 

❖ dziewczęta: zezwala się na noszenie małych kolczyków nie wykraczających swoją 

wielkością poza obszar małżowiny usznej 

❖ dozwolone jest noszenie zegarka, obrączki, małego pierścionka, okularów 

korekcyjnych – jeżeli nie są lub nie posiadają żadnych jaskrawych elementów 

• zabrania się noszenia wyzywającego makijażu 

• zabrania się noszenia w widocznym miejscu tatuaży lub percingu 

• zabrania się noszenia rozwiązanych butów, podwiniętych rękawów, trzymania rąk  

w kieszeni, wypuszczania dodatkowych szelek 

• w przypadku występowania w koszulce polo z krótkim rękawem koszula zawsze jest 

włożona w spodnie munduru 

V Zasady zachowania umundurowanego Kadeta 



1. Kadet uczęszczający do klasy liceum policyjnego ma obowiązek zachowywać się z godnością, 

przestrzegać norm moralnych oraz zasad prawnych obowiązujących w miejscach publicznych oraz 

środkach komunikacji 

2. Kadeta obowiązuje kultura słowa, poszanowanie języka ojczystego, okazywanie szacunku do 

barw narodowych, flagi, godła państwowego i Szkoły 

3. Kadeta obowiązuje na terenie Szkoły, w miejscach publicznych, podczas wyjść, wyjazdów 

szkolnych bezwzględny zakaz palenia papierosów, e – papierosów, spożywania alkoholu, zażywania 

środków odurzających , trzymania rąk w kieszeni, plucia, przeklinania, żucia gumy oraz innych 

negatywnych zachowań. 

 

VI Zasady awansowania Kadetów 

1. Awans na kolejne stopnie nie jest obowiązkowy, jest wyrazem zaangażowania ucznia w pracę nad 

swoim zachowaniem i postępami w nauce, kolejne stopnie nadawane są po kolei, bez pominięcia 

stopnia 

2. Stopnie awansu nadaje Komisja ds. Awansowania Kadetów w skład której wchodzą: 

a.) Dyrektor Szkoły – przewodniczący 

b.) wychowawca klasy liceum policyjnego 

c.) wykładowca zajęć specjalistycznych 

3. Po każdym semestrze Komisja ds. Awansowania Kadetów na podstawie wykazu otrzymanego od 

wychowawcy klasy nadaje kadetom stopnie awansu 

4. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

zatwierdzony przez Komisję ds. Awansowania Kadetów za wybitne osiągnięcia w różnego rodzaju 

konkursach dotyczących wiedzy i umiejętności na poziomie co najmniej wojewódzkim kadet może 

być awansowany na wyższy stopień bez wymaganej średniej ocen, pod warunkiem oceny co 

najmniej dobrej z zachowania 

5. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 obowiązują następujące stopnie : 

• młodszy kadet (bez belki) –otrzymuje uczeń  automatycznie po złożeniu ślubowania 

• kadet (jedna, cienka biała belka)- otrzymuje młodszy kadet ,który w klasyfikacji semestralnej 

uzyskał średnią ocen co najmniej 3,0 ( bez oceny niedostatecznej) i ocenę  

z zachowania co najmniej dobrą 

• starszy kadet (dwie cienkie, białe belki) – otrzymuje kadet , który w klasyfikacji semestralnej 

uzyskał średnią ocen co najmniej 3,5 ( bez ocen niedostatecznych) i ocenę z zachowania co 

najmniej dobrą 

• kadet sztabowy (trzy cienkie, białe belki) – otrzymuje starszy kadet, który w klasyfikacji 

semestralnej uzyskał średnia ocen co najmniej 4,0 ( bez oceny niedostatecznej) i ocenę  

z zachowania co najmniej bardzo dobrą 



• starszy kadet sztabowy( jedna belka gruba, biała i jedna belka cienka biała) – otrzymuje kadet 

sztabowy , który w klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 ( bez 

oceny niedostatecznej) i ocenę z zachowania wzorową 

• nadkadet (jedna belka biała gruba i dwie belki białe cienkie) – otrzymuje starszy kadet 

sztabowy ( w ostatnim roku nauki) , który w klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen 

co najmniej 4,75 i ocenę z zachowania wzorową 

6. Komisja ds. Awansowania Kadetów na wniosek wychowawcy lub nauczyciela ma prawo 

zdegradować ucznia – kadeta na niższy stopień za zachowanie, słabe wyniki w nauce, frekwencje 

lub naruszenie Statutu Szkoły. 

7. Za drastyczne naruszenie Statutu Szkoły przewiduje się degradację kadeta do stopnia 

najniższego .   

8. Kadet po uzyskaniu wyższego stopnia obszywa pagony według wzoru załączonego do 

regulaminu ( załącznik nr1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Załącznik nr 1 

Stopnie klasy policyjnej 

 



 

     mł. kadet              kadet                   st. kadet              kadet              st. kadet         nadkadet                                                                               

                                                                                         sztabowy           sztabowy                                                                                                                                                                                           

 

       Wymiarowanie: 

• Belki białe błyszczące 

• Belki równoległe do podstawy trapezu 

• Pierwsza belka naszyta 2 centymetry od dołu - szerszej podstawy czarnego trapezu 

• Belka węższa  ma szerokość 0,5 centymetra, belka szersza 1,2 centymetra 

• Odległość między belkami 1 centymetr 

 

 

 

 

 

 

 

 


