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POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

Zespół Szkół Akademickich w Łomży nie jest komórką organizacyjną Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie jest także organizacją 

wojskową, militarną czy zmilitaryzowaną. Jest szkołą ponadpodstawową zgodnie z przepisami 

określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, wyznającą oraz promującą wśród młodzieży 

postawy i wartości patriotyczne oraz prowadzącą edukację  proobronną, wzmacniając tym samym 

potencjał obronny państwa. 

 

Regulamin stanowi wewnętrzny zbiór postanowień regulujących funkcjonowanie klas o profilu 

mundurowym dotyczących: 

 

1. Zasad użytkowania umundurowania, w tym: 

a) wzór umundurowania 

b) oznaczenia na umundurowaniu 

c) sposób noszenia umundurowania 

d) zasady występowania indywidualnego oraz zespołowego w umundurowania 

 

2. Zwalniania uczniów od obowiązków noszenia  umundurowania. 

 

3. Oddawania honorów.  

 

4. Podporządkowania i hierarchii. 

 

5. Nagradzania i kar dyscyplinarnych. 

 

Dla celów szkoleniowych nauczyciele i instruktorzy mogą używać słowa „Kadet” przed 

nazwiskiem i imieniem ucznia w przypadku: 

a) prowadzenia zajęć z musztry, 

b) na zajęciach oraz obozach z tematyki obronnej, 

c) występowania jako pododdział zwarty na uroczystościach państwowych oraz szkolnych; 
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Dla celów szkoleniowych nauczyciele i instruktorzy mogą zamiast nazwy „klasa” używać 

nazwy określonej w regulaminach wojskowych, takich jak: „drużyna”, „pluton”  

w przypadku: 

            a) prowadzenia zajęć z musztry, 

            b) na zajęciach oraz obozach z tematyki obronnej, 

            c) występowania jako pododdział zwarty na uroczystościach państwowych oraz szkolnych,      

               o ile uroczystości odbywają się poza terenem szkoły. Po słowie „drużyna” lub „pluton” 

               należy wymienić nazwę Szkoły; 

 

Dla celów szkoleniowych z zakresu tematyki obronnej dopuszcza się prowadzenie zajęć            

wykorzystując regulaminy, przepisy oraz inne dokumenty normatywne wydane przez       

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji,    

Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

 

 

                                 Wprowadzam do użytku  z dniem …...04.2022 r.  

 

                                                     

                                                     mgr Barbara Aleksandra Turek 

                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Łomży 

 

 

 



4 

 

 

1. Mundur noszony przez uczniów Zespołu Szkół Akademickich w Łomży jest mundurem 

polowym  wojskowym wzór 2010, posiadającym barwy narodowe, co wymaga szczególnej uwagi i 

dbałości jego użytkowania. Jest symbolem nie tylko przynależności ucznia do klasy mundurowej,  

ale też symbolem tożsamości narodowej, kultywowanej w Siłach Zbrojnych RP. 

2. W skład umundurowania  wchodzi: 

- beret koloru zielonego z umieszczony na nim godłem narodowym Orła Białego RP.  

              Beret ten jest integralną częścią umundurowania i stanowi jego całość. 

- bluza polowa, 

- spodnie polowe, 

- trzewiki koloru brązowego lub czarnego. 

3. Uczniowie mają obowiązek dbać o umundurowanie, wykorzystywać je zgodnie  

z przeznaczeniem, a barwy narodowe oraz godło Orła Białego umieszczone na umundurowaniu 

darzyć szczególnym szacunkiem. 

  

 4. Zasady użytkowania umundurowania: 

 

a) uczniowie mają obowiązek nosić umundurowanie na terenie szkoły w czasie roku szkolnego  

w dni określone zarządzeniem dyrektora szkoły; 

 

b) zezwala się na noszenie munduru w drodze do szkoły i powrocie ze szkoły do domu. W trakcie 

odbywania drogi uczeń powinien mieć na sobie pełne umundurowanie tzn. bluza polowa, spodnie 

polowe (nogawki spodni wpuszczone w trzewiki), beret zielony z godłem, trzewiki określonego 

wzoru- brązowe lub czarne (sznurowadła schowane w buty).  

W dni chłodne uczeń może pod umundurowaniem nosić bluzę typu „polar”, czapkę koloru 

oliwkowego lub czarnego, komin na szyję w tych samych kolorach oraz rękawiczki koloru 

czarnego. 
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c) na umundurowaniu musi obowiązkowo znajdować się: 

- przyczepiany na rzep identyfikator z nazwiskiem ucznia z przodu bluzy polowej po prawej 

stronie; 

 

- na lewym rękawie przyczepiany na rzep emblematem z pełną nazwą szkoły; 

 

- z przodu bluzy polowej szary emblemat ze skróconą nazwą szkoły: „ZSA ŁOMŻA”; 

  

d) powinno się nosić plecak w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, bez widocznych znaków 

reklamowych. Dotychczas zakupione plecaki można używać do czasu zakupu plecaków, które 

wejdą w skład umundurowania; 

 

e) uczniowie mają obowiązek nosić pod umundurowaniem jednolite koszulki koloru czarnego lub 

zielonego. Dopuszcza się noszenie koszulek w kolorach czarnym i zielonym, zawierających 

nadruki, a będące pamiątką/ nagrodą za udział w biegach, turniejach, konkursach czy obozach.  
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W okresie letnim uczniowie ZSA, wyłącznie na terenie szkoły, mogą chodzić bez bluzy 

polowej- w koszulkach  zakupionych przez  szkołę w ściśle określonym wzorze i kolorze.  

W czasie wystąpień zbiorowych (apele, uroczystości  szkolne, spotkania z przedstawicielami 

służb mundurowych lub innymi gośćmi) uczniowie występują w pełnym umundurowaniu. 

 

f) uczniowie występujący w składzie pocztu sztandarowego do umundurowania zakładają 

rękawiczki koloru białego; 

 

g) uczniowie noszący długie włosy mają obowiązek zadbać o właściwe i schludnie uczesanie– 

spięcie włosów (np. kucyk, warkocz) tak, aby umożliwiały właściwe założenie nakrycia głowy- 

beretu czy czapki zimowej oraz by nie utrudniały wykonywania ćwiczeń. Gumka do włosów w 

kolorze czarnym. 

 Dopuszcza się delikatny makijaż twarzy, w stonowanych kolorach. Paznokcie powinny być 

przycięte tak, by nie zagrażały skaleczeniem w czasie prowadzenia zajęć obronnych, pomalowane 

w stonowanych, naturalnych i cielistych  kolorach (jasny róż, beż). 

 

h) zabrania się łączenia rzeczy cywilnych z pełnym umundurowaniem (np. zegarek ze złotą 

bransoletką, sportowe obuwie, czapka z daszkiem lub nakrycie głowy inne niż beret)  oraz noszenia 

biżuterii na zewnątrz umundurowania. Dopuszcza się noszenia drobnej biżuterii: kolczyki nie 

wystające poza płatek ucha, obrączka. Do munduru usuwamy kolczyki noszone w obrębie twarzy 

(np. nos, warga, brew).  

 

W czasie zajęć obronnych uczniowie mają obowiązek zdjąć wszelką biżuterię, zegarki oraz 

opróżnienia kieszeni m.in. z telefonów komórkowych, kluczy, kluczyków samochodowych, 

długopisów i innych rzeczy, które mogą spowodować okaleczenie w czasie  odbywania zajęć.    

 

i) zabrania się noszenia przedmiotów w kieszeniach umundurowania, które nadmiernie                             

je wypychają. Niestosowne  jest chodzenie w umundurowaniu trzymając ręce w kieszeni spodni, 

żuć gumę do żucia, tabakę lub inne używki;    
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5. Zwolnienie od noszenia umundurowania. 

 

a) zwalnia  się ucznia od noszenia umundurowania na skutek decyzji-  zaleceń  lekarza; 

b) w przypadku nabycia kontuzji narządów ruchu, którą to kontuzję uczeń ma obowiązek zgłosić  

dzień przed zajęciami koordynatorowi klas mundurowych (telefonicznie, komunikatorem 

Messenger lub poprzez e- dziennik, czyli platformę Librus).   

W przypadku braku możliwości przekazania informacji w powyższy sposób, uczeń 

przekazuje informację do sekretariatu szkoły. 

 

 6. Oddawanie honorów. 

 

 a) uczniowie będąc w umundurowaniu są obowiązani oddawać honory ; 

− w czasie odgrywania Hymnu Państwowego, 

− w czasie wciągania Flagi Państwowej na maszt, 

− pocztom sztandarowym. 

 

b) uczniowie w wystąpieniach indywidualnych oddają honory: 

− bez nakrycia głowy poprzez przyjęcie postawy zasadniczej i skłon głowy, 

− w berecie na zasadach określonych w Regulaminie musztry SZRP. 

 

 c) uczniowie występując w ugrupowaniu zespołowym oddają honory poprzez wykonywanie  

komend  wydawanych przez prowadzącego ugrupowanie  na zasadach określonych w Regulaminie 

musztry SZRP. 

 

7. Podporządkowanie- hierarchia: 

 

a) uczniowie klas mundurowych nie posiadają stopni ani oznaczeń wewnętrznych  

na umundurowaniu, bez względu na rok nauki; 

 

b)  między uczniami nie ma zależności  relacji  podwładny- przełożony bez względu na rok nauki. 

Uczniowie nie mogą wzajemnie wydawać sobie poleceń, rozkazów, wyznaczać kar 

ani wynagradzać się; 

 

c) polecenia między uczniami mogą być wydawane w czasie prowadzenia zajęć z musztry,  

na zgrupowaniach, obozach obronnych wyłącznie w celach szkoleniowych pod ścisłym nadzorem 
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nauczyciela, opiekuna, instruktora, których wiąże stosunek prawny (umowa o pracę, umowa 

cywilno- prawna) z dyrektorem ZSA. 

 

8. Nagradzanie i kary dyscyplinarne. 

 

a) uczeń klasy mundurowej jest nagradzany i karany wg kryteriów określonych w Statucie Szkoły; 

 

b) uczeń klasy mundurowej może być czasowo ukarany zakazem noszenia umundurowania, jeżeli 

przyczynił się do jego użytkowania w sposób niegodny, naruszający jego  powagę.  

Ukaranie zakazem noszenia umundurowania nie oznacza, że uczeń na zajęcia z przedmiotów 

bezpieczeństwa wewnętrznego jest zwolniony z noszenia munduru. Zajęcia w tym dniu z innych 

przedmiotów odbywa w ubraniu cywilnym, a zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego                            

w umundurowaniu. Czasowy okres kary zakazem noszenia umundurowania nie może przekraczać 

14 dni lekcyjnych;  

 

c) wszyscy nauczyciele, wychowawcy o pracownicy niepedagogiczni ZSA, mogą zwracać uwagę 

uczniom klas mundurowych w przypadku naruszenia godności noszonego umundurowania i 

niewłaściwego wyglądu zewnętrznego. Informację o w/w naruszeniach przekazują koordynatorowi 

klas mundurowych; 

d) naruszenie godności munduru to w szczególności; 

− spożywanie alkoholu w mundurze  i poruszanie się w stanie nietrzeźwym w umundurowaniu 

zarówno w przestrzeni publicznej i na terenie prywatnym;  

− przebywanie w mundurze na publicznych i prywatnych imprezach oraz lokalach 

o charakterze rozrywkowym, na których spożywany jest alkohol i inne zabronione dla 

ucznia używki;  

− robienie zdjęć oraz filmików na prywatnych imprezach rozrywkowych w umundurowaniu i 

umieszczanie ich na portalach społecznościowych; 

− dokonanie w umundurowaniu, kradzieży, przywłaszczenia mienia, wszczynania lub 

uczestniczenia w rozboju;  

e) uczniowie klas mundurowych nie ponoszą odpowiedzialności zbiorowej za wykroczenia, 

przewinienia dyscyplinarne popełnione przez pojedynczych uczniów z ich klasy i nie mogą być za 

to karani. Jeżeli wykroczenie popełni cała klasa, każdy uczeń tej klasy musi być osobno 

rozpatrywany dyscyplinarnie i ukarany, nawet gdyby kara była taka sama  dla wszystkich uczniów. 
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 f) uczniowie klas mundurowych mogą być dodatkowo wynagradzani niż określa to Statut Szkoły 

za udział w zewnętrznych eventach, imprezach promujących szkołę, reprezentowanie szkoły na 

uroczystościach państwowych i patriotycznych (apele poległych, wydarzenia historyczne krajowe i 

lokalne)  

g) uprawnionymi do dodatkowego wynagradzania lub występowania z wnioskiem do dyrektora 

szkoły o przyznanie nagrody w zależności od charakteru  uroczystości , eventu ,imprezy promującej 

szkołę są nauczyciele: 

− przedmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego; 

− koordynator klas mundurowych; 

− historii; 

− języka polskiego; 

− wychowawca klasy; 

− pedagog;  

h) nauczyciele dodatkowo mogą wynagradzać uczniów według nadanych im kompetencji 

wykonywania zawodu nauczyciela ściśle określonego przedmiotu oraz powierzonej dodatkowej 

funkcji przez dyrektora szkoły;  

 

 9)  Przepisy końcowe. 

a) Regulamin zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 18.05.2022 r.  

 

b) Każdą zmianę do Regulaminu wprowadza się aneksem zatwierdzonym na Radzie Pedagogicznej 

i podpisanym przez Dyrektora ZSA; 

 

c) Regulamin stanowi własność ZSA i nie może bez zgody dyrektora udostępniany innym 

podmiotom; 

 

d) odpowiedzialnym za doprowadzenie Regulaminu oraz jego zmian określonych aneksem do 

wiadomości nauczycieli, uczniów klas mundurowych i ich rodziców jest koordynator klas 

mundurowych; 
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e) przekazanie do wiadomości osób określonych w ppkt. d) następuje wyłącznie poprzez platformę 

LIBRUS, technicznie wykonuje to sekretariat szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły  

 

 

                                                                                             opracował zespół:  

                                                                     

                                                                                          

                                                                     mgr Agnieszka Cieślik 

         mgr Agnieszka Czarnecka  

                                                                           mgr Radosław Kowalczyk 

                                                              mgr Kamil Karpik 

                                                                    mgr Michał Sakowski 

                                                        mjr mgr inż. Mariusz  Sakowski 

                                                          st.chor.szt. Andrzej Skołozdrzy 

 

 

Konsultacje:  

 

Uczniowie  klasa:  III c ALO, klasa II a ALO, klasa I a ALO i II b ASP  

Samorząd Uczniowski : M. Faryna, K. Modzelewski i M. Stachelek 

 

Prowadząca konsultacje: 

 

 mgr Agnieszka Cieślik  


