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1. Główne cele: 
 

 przygotowanie absolwenta do pracy w służbach mundurowych;  
 przygotowanie kadetów do egzaminów na uczelnie resortowe;  
 poznanie przez kadetów pracy policjanta, funkcjonariusza Straży Miejskiej, 

strażaka oraz innych zawodów z całego spectrum tzw. służb mundurowych i 
organizacji ratowniczych;  

 wyposażenie kadetów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia 
studiów na uczelniach mundurowych i cywilnych. 

 
2. Treści nauczania:  
        

W „klasach mundurowych” realizuje się ramowy program nauczania określony  
       dla liceum ogólnokształcącego w cyklu-3-letnim oraz :  
 
W KLASIE POLICYJNEJ:  

 rozszerzenie programu nauczania z przedmiotów ogólnokształcących:  
- historia, 
- języki obce, 
- informatyka,  

 zajęcia dodatkowe realizowane: 
- pierwsza klasa – komunikacja społeczna, 
- druga klasa – ratownictwo medyczne, 
- trzecia klasa – elementy prawa, 

 przedmiot dodatkowy - bezpieczeństwo publiczne realizowane w formie 
wykładów i ćwiczeń w „dniu mundurowym” z przedstawicielami służb 
mundurowych. 

 
2.1 zajęcia teoretyczne:  

 historia, zadania, struktura i współpraca międzynarodowa policji, Straży Miejskiej 
i Państwowej Straży Pożarnej;  

 etyka zawodowa policjanta, funkcjonariusza Straży Miejskiej, strażaka;  
 podstawy prawa karnego, drogowego i wykroczeń;   
 zasady postępowania dochodzeniowego;  
 procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu 

bezpośredniego;  
 prowadzenie działań prewencyjnych i rozpraszających;  
 rodzaje zdarzeń katastroficznych i zakres działania Państwowej Straży Pożarnej; 
 regulaminy i teoria strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na  

wyposażeniu policji, funkcjonariusza Straży Miejskiej, strażaka.  
 podstawy prawne systemu zarządzania kryzysowego; 
 podstawowe zadania ochrony przeciwpożarowej. 

 
2.2 zajęcia praktyczne:  

 zajęcia praktyczne;  
 musztra ogólna i policyjna;  



 strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicy;  
 stosowanie środków przymusu bezpośredniego;  
 zabezpieczenie miejsca zdarzenia;  
 posługiwanie się maskami przeciwgazowymi;  
 samoobrona, trening walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych 

potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach samoobrona, trening walki wręcz i 
ćwiczenia na torach sprawnościowych;  

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;  
 zajęcia z terenoznawstwa, orientacji w różnego rodzaju terenie;  
 do realizacji zajęć z wybranych przedmiotów lub zagadnień klasa może być 

dzielona na grupy; 
 
2.3 praktyczne zajęcia w terenie:  

 marsz wg mapy i busoli;  
 działania prewencyjne (np. przeciwdywersyjne i antyterrorystyczne);  
 udział w patrolu (np. zabezpieczenie cmentarza i okolic w dniu Wszystkich 

Świętych, zabezpieczenie obchodów różnego rodzaju świąt państwowych – warty 
honorowe, itp.);  

 wycieczka do szkoły policji;  
 wyjazdy edukacyjne do różnych instytucji w celu poznania zawodów z całego  

spectrum tzw. służb mundurowych i organizacji ratowniczy ( areszt śledczy, sąd, 
więzienie, Powiatowa Komenda Policji w Gryfinie,                                                                      
Wojewódzka Komenda Policji w Szczecinie, Jednostka pożarniczo-ratownicza 
w Gryfinie, Komenda Straży Miejskiej w Gryfinie itp.) oraz patriotyczno – 
historycznych, (np. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, muzeum 
policji, nazistowski obóz koncentracyjny, itp.).  
 

3. Rekrutacja uczniów do klas o profilu bezpieczeństwo publiczne : 
 
 rekrutacja do klas „mundurowych” odbywa się na zasadach określonych w 

Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie; 
 tryb, zasady i terminy określa na każdy rok szkolny Dyrektor szkoły; 
 do „klas mundurowych” nie przyjmowani są uczniowie posiadający zwolnienie 

lekarskie z zajęć wychowania fizycznego. 
 

4. Zasady umundurowania i wymogi dotyczące zachowania w „Dniu 
mundurowym”:  

 
Kadetów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie.  

„Dniem mundurowym” jest jeden dzień w tygodniu – wtorek lub czwartek.  
W „Dniu mundurowym” obowiązują następujące zasady wynikające z  
„Ceremoniału policyjnego w praktyce” opracowanego przez Komendę Główną Policji: 

a).wizerunek umundurowanego kadeta: 
 umundurowanemu kadetowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów  

naruszających powagę munduru, w szczególności: 
-  ozdób, z wyjątkiem niezbędnych rzeczy osobistych (zegarek na pasku w kolorze 
czarnym w przypadku kadetek także biżuteria w postaci niedużego pierścionka i małych 
kolczyków lub klipsów); 
-  okularów w jaskrawych oprawkach; 



- ekstrawaganckich fryzur; w przypadku kadetów włosy powinny być krótko ostrzyżone, 
dopuszcza się noszenie krótkiego i schludnego zarostu;  w przypadku kadetek, jeżeli 
włosy są dłuższe niż do ramion, powinny być w tym dniu  krótko upięte lub związane; 
- intensywnego makijażu; 
- widocznego tatuażu; 
- piercingu; 
- malowanych (dopuszczalny lakier bezbarwny) i długich paznokci (do opuszka palca). 
- futerał na telefon komórkowy noszony przez umundurowanego kadeta powinien być 
koloru czarnego. 

 w „Dniu mundurowym” mundur przez cały dzień powinien być zapięty,  
 w szkole (w pomieszczeniu) czapka powinna być schowana w tylnej kieszeni 

bluzy, 
  czapka powinna być zakładana na głowę przy każdym wyjściu ze szkoły 

(pomieszczenia), 
 wprowadzone umundurowanie ma na celu podniesienie jakości pracy kadetów,  

utożsamienie się kadetów z wybranym kierunkiem kształcenia i podniesieniem  
świadomości i postaw patriotycznych;  

 umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich kadetów klasy mundurowej;  
 w skład umundurowania kadeta klasy policyjnej wchodzi:   

- mundur polowy policji (czarne moro) jednakowy dla obu płci,  
- czarna bluza polowa z naszytą na lewym ramieniu tarczą klasy policyjnej, 
naszytą na górnej lewej kieszeni naszywką „klasa policyjna” oraz naszytą na 
prawej górnej kieszeni naszywką z inicjałem imienia i nazwiskiem kadeta, 
- czarne spodnie polowe,  
- czapka z daszkiem, 
- buty czarne skórzane typ polowy.  

 umundurowanie noszone jest wyłącznie w drodze do (i ze) szkoły, podczas 
oficjalnych uroczystości szkolnych i branżowych lub na inne zajęcia 
organizowane w ramach zajęć szkolnych oraz na terenie szkoły;   

 każdorazowy brak umundurowania oraz naruszenie powyższych zasad  
Regulaminu zostaje odnotowane w dzienniku szkolnym. Notoryczne uchylanie się 
od tego obowiązku skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.  

 
5. Regulamin stopni awansu:  
 

Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem określonych postaw i wyników w  
nauce kadeta w okresach semestralnych.  

 Awans może następować tylko w kolejności następnych stopni.  
 Dopuszcza się dodatkowe awansowanie w czasie roku szkolnego, za 

wybitne osiągnięcia np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz 
uzyskanie w nich wysokich wyników. 

 Możliwa jest degradacja tylko o jeden stopień w okresach semestralnych w 
razie, gdy kadet w danym semestrze otrzymał ocenę z zachowania niższą niż 
poprawna.  

 Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia, są noszone na pagonach srebrne 
paski, tzw. „belki” przedstawione poniżej.  

 W klasie zależnie od liczebności może być kilka plutonów składających się 
z 6 do 10 kadetów.  



 Na koniec roku szkolnego kadeci obowiązkowo przystępują do testu z 
wiedzy o służbach mundurowych z którymi mieli zajęcia przez cały rok. 

 W przypadku nie zaliczenia tego testu, kadeci w kolejnym roku szkolnym 
nie mają prawa do awansu. 

 
5.1.Stopnie awansu oraz wymagania na nie:  

 młodszy kadet – stopień nadawany kadetowi po przyjęciu do klasy mundurowej;  
 kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi po ślubowaniu;   
 starszy kadet - stopień nadawany kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji 

semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen 
niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania;  

 nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji 
semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen 
niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania;  

 brygadier - stopień nadawany nadkadetowi, który w kolejnej klasyfikacji 
semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen 
niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;   

 brygadier dyplomowany – stopień nadawany brygadierowi, który w klasyfikacji 
semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 i wzorową 
ocenę z zachowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzory oznaczeń stopni awansu: 
 



 
Znak klasy policyjnej: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór legitymacji dla kadeta klasy policyjnej: 
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6. Wymogi, prawa i obowiązki kadeta klasy mundurowej: 

 
Kadeci klasy mundurowej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków, 

co pozostali uczniowie naszej szkoły. W sprawach dyscyplinarnych obowiązuje 
regulamin zawarty w Statucie Szkoły. Ponadto, każdy kadet klasy mundurowej:  
 
POWINIEN: 

 w kontaktach z ludźmi być życzliwy i wystrzegać się uprzedzeń rasowych, 
narodowościowych, wyznaniowych lub wynikających z innych przyczyn; 

 przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i dbać o schludny 
wygląd; 

 przestrzegać zasad poszanowania godności i tolerancji w zakresie nie 
naruszającym porządku prawnego w stosunku do innych osób; 

 w miarę możliwości udzielać pomocy innym uczniom oraz wspierać w 
rozwiązywaniu ich problemów; 

 dawać innym przykład nienagannego zachowania, w szczególności wystrzegania 
się spożywania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków; 

 rzetelnie wypełniać swoje obowiązki uczniowskie oraz odnosić się do nauczycieli i 
uczniów z szacunkiem i poszanowaniem; 

 stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności, a także dbać o 
sprawność fizyczną; 

 kadet nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań 
naruszających prawo lub zasady dobrych obyczajów. 

 ściśle przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i regulaminy; 
 

 



 bezwzględnie podporządkować się poleceniom kadry szkoleniowej. 
 
MA PRAWO:  

 używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego 
kadeta;  

 noszenia umundurowania określonego w regulaminie mundurowym, zgodnego z 
rodzajem służby jaką reprezentują;  

 złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu 
Kadetów;  

 do mianowania na kolejne wyższe stopnie w Korpusie Kadetów, zgodnie z 
zasadami nadawania stopni;  

 do uzyskania certyfikatu potwierdzającego odbyte przeszkolenie oraz wpisaniem 
imienia i nazwiska uhonorowanego kadeta do „WIELKIEJ KSIĘGI KORPUSU  
KADETÓW”.  

 
MA OBOWIĄZEK:  

 uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności 
swojej specjalności;  

 poszanowania munduru, godła i barw narodowych;  
 czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, o charakterze 

sportowo – obronnym i reprezentacyjnym;  
 przestrzegania zasad i norm wynikających z ogólnych wartości i norm moralnych 

oraz zasad współżycia społecznego; 
 poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka;  
 godnego zachowania się i reprezentowania Szkoły, Służby Policji, Straży 

Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w barwach której występuje.  
 

W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia – kadeta obowiązujących 
regulaminów i zasad dyscypliny na terenie szkoły i poza nią, uczeń – kadet zostaje 
odsunięty od udziału w zajęciach, a następnie sprawa zostaje rozpatrzona w trybie 
dyscyplinarnym przez przełożonych, co skutkuje karą usunięcia z klasy mundurowej do 
klasy równorzędnej.  

W przypadku przekroczenia 40 godzin nieobecności  nieusprawiedliwionych przez 
ucznia – kadeta, zostaje on usunięty z klasy mundurowej do klasy równorzędnej.  
 

7. Postanowienia końcowe: 
 
Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem uczniowie – kadeci oraz ich 

rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem tekst 
„zobowiązania” do jego przestrzegania stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.  

Uczeń – kadet, który nie wyraża zgody na podpisanie tekstu „zobowiązania” traci 
możliwość kształcenia się w tej klasie. 

 
 
 
 
 
 

 



ROTA ŚLUBOWANIA KADETA ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 

 
 

„ Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków  

Kadeta, ślubuję: systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności,  

wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki. Z poczuciem pełnej  

odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do przyszłej  

pracy zawodowej dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polski.  

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa,  

dochować wierności zasadom koleżeństwa, chętnie nieść pomoc innym,  

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.  

Ślubuję strzec powierzonych mi tajemnic służbowych, a także honoru, godności,  

dobrego imienia Szkoły i służby, jaką reprezentuję oraz przestrzegać zasad etyki  

zawodowej.”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 
Zobowiązanie 
 
Przyjmujemy obowiązki związane z przestrzeganiem regulaminu klasy mundurowej w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności 

związanej z przynależnością naszego  syna/córki do tej klasy. Będziemy wspomagać 

nasze dziecko w dbaniu o dobre imię szkoły i klasy, przestrzeganiu regulaminu, w pracy 

nad sobą, pogłębianiu jego wiedzy i umiejętności. Zobowiązujemy się do zakupu 

umundurowania wymaganego w klasie mundurowej. 

 

 

 

 
…………………….                                 ………………………………………………….. 

  data       podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
 
 
      ………………………………………………. 
       podpis ucznia-kadeta 
 

 
 
 
 
 

           
              
 


