Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Płońsku z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Regulamin nadawania stopni kadeta w klasach policyjnych
Art.1
Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku,
dalej zwanego szkołą, są zobowiązani do przestrzegania warunków i zasad Statutu
Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica oraz wszystkich norm określonych w
przepisach prawa.
Art. 2
1. Uczniowie klas mundurowych, mają prawo i obowiązek występowania
w umundurowaniu ćwiczebnym, wzór policyjny określony w Rozporządzeniu
MSWiA w sprawie umundurowania policjantów.
2. Wymaga się, aby umundurowanie wymienione w ustępie 1 było oznakowane
emblematami z nazwą własną szkoły.
3. Uczniowie klas mundurowych mają obowiązek występowania w umundurowaniu
w trakcie zajęć prawa policyjnego, służby policyjnej, wyznaczonych świąt i innych
dni wskazanych przez Dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy, a podczas
nieobecności tych osób przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z prawa policyjnego
lub służby policyjnej.
4. Uczniowie występujący w umundurowaniu są zobowiązani do przestrzegania
dyscypliny ubiorczej stosownie do pory roku.
5. Uczniowie występują w umundurowaniu po złożeniu ślubowania kadetów.
6. Ślubowanie kadetów dla uczniów klas pierwszych odbywa się w miesiącu wrześniu
każdego roku w dniu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
Art. 3
1. Klasy mundurowe posiadają formę hierarchii.
2. Uczniowie klasy mundurowej wykonują polecenia Dyrektora szkoły, wychowawcy
klasy, nauczycieli prawa policyjnego oraz służby policyjnej, a także innych
nauczycieli szkoły, realizujących obowiązki służbowe oraz wyznaczonych kadetów
spośród uczniów, którym powierzono obowiązki wymagające szczególnej dyscypliny
- dowódców.
Art. 4
Uczniowie klas mundurowych realizują obowiązki szkolenia mundurowego –
musztry zgodnie z podstawą programową klasy mundurowej.
Art. 5
1. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązania do pozytywnego zaliczenia dwóch
obozów poligonowych.
2. W obozach poligonowych mają obowiązek uczestniczyć uczniowie klas pierwszych
i drugich.
3. Pozytywne zaliczenie dwóch obozów poligonowych oraz uzyskanie pozytywnych
ocen z przedmiotów prawo policyjne i służba policyjna warunkuje wydanie
certyfikatu ukończenia szkolenia mundurowego.
4. Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia mundurowego następuje po ukończeniu
szkolenia mundurowego, w miesiącu wrześniu każdego roku.
5. Datę wręczania certyfikatu wyznacza Dyrektor szkoły.
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Art. 6
1. Uczniowie klas mundurowych w ramach hierarchii przyznawane są stopnie:
młodszego kadeta, kadeta, starszego kadeta, młodszego przodownika kadeta,
przodownika kadeta, starszego przodownika kadeta i starszego przodownika kadeta –
prymusa.
2. - młodszy kadet – stopień nadawany kadetowi po przyjęciu do klasy mundurowej;
3. - kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji
semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,25 (bez ocen
niedostatecznych) i co najmniej dobra ocenę z zachowania;
4. - starszy kadet - 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 bardzo dobrą ocenę z zachowania;
5. - młodszy przodownik kadet– 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 bardzo dobrą ocenę
z zachowania;
6. - przodownik kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi, 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;
7. - starszy przodownik kadet – stopień nadawany przodownikowi kadetowi, który
w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnia nie niższa niż
3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
8. - starszy przodownik kadet prymus – stopień nadawany absolwentowi szkoły
w uznaniu jego szczególnych osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki. Stopień można
nadać w ostatnim semestrze nauki z przedmiotów: prawo policyjne, służba policyjna.
9. Awans może uzyskać również uczeń – kadet, który reprezentował szkołę na zawodach
lub olimpiadzie naukowej co najmniej szczebla powiatowego.
10. Stopień młodszego kadeta przyznaje się uczniowi klasy mundurowej po złożeniu
przez niego ślubowania.
11. Ślubowanie kadetów odbywa się po rozpoczęciu roku szkolnego klasy pierwszej
w dniu wyznaczonym przez Dyrektora.
12. Stopień służbowy kadetom: nadaje Dyrektor szkoły na wniosek (zał. nr 1)
wychowawcy klasy lub nauczycieli przedmiotu prawo policyjne lub służba policyjna..
13. Stopnie służbowe kadetom, nadaje Dyrektor szkoły w formie Decyzji (zał. nr 2).
14. Stopień młodszego kadeta jest przypisany do kadeta występującego
w umundurowaniu z pagonem bez znaków.
15. Każdy kolejny stopień posiada wyróżnik zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego
regulaminu przymocowany do pagonów.
16. Naniesienie wyróżników następuje w momencie mianowania (zał. nr 4),
potwierdzonego pisemna Decyzją przez Dyrektora szkoły.
17. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub innych zachowań
kadeta, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, można obniżyć posiadany
stopień kadeta.
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Załącznik nr 2

Decyzja nr .... / .......
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
o nadaniu stopnia młodszego kadeta/ …………/ ucznia klasy mundurowej.
W dniu .............................. w Płońsku woj. mazowieckiego, Dyrektor Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica, działając na zasadzie art. 6 ustęp ….. Regulaminu Klas Mundurowych
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszic w Płońsku:
Nadaje:

uczniowi .................................................. stopień młodszego kadeta / ………../.

......................................................................
podpis Dyrektora szkoły

Załącznik nr 1
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DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica
w Płońsku.

WNIOSEK
o podwyższenie stopnia kadeckiego ucznia klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 1 im.
Stanisława Staszica w Płońsku.
Nauczyciel (imię nazwisko, nazwa przedmiotu/wychowawca) klasy ................................,
w oparciu o przepisy określone w art. 6 ustęp …. wnoszę o podwyższenie stopnia do
kadeta…………….. ucznia ..............................................................
UZASADNIENIE
Uczeń ........................... w trakcie realizacji programu wyszkolenia policyjnego
systematycznie przejawiał/ujawniał szczególne, pozytywne postawy społeczne zasługujące na
naśladowanie przez innych uczniów w ten sposób, że………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Z uwagi na fakt, że wymieniony/a spełnia wymogi formalne, wnoszę jak na wstępie.

Płońsk, dnia..................................
miejscowość,
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data,

.........................................
podpis wnioskującego

