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Załącznik nr .......do Statutu Lotniczych Zakładów Naukowych 

 

 
 

 

Regulamin technikum 

z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku 

w Lotniczych Zakładach Naukowych 
 
 
 

Rozdział I 

 
Zasady ogólne 

  

§ 1 
 

Przepisy umundurowania ucznia technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku 

w LZN we Wrocławiu określają wygląd zewnętrzny uczniów w umundurowaniu szkolnym. 

§ 2 
 

Mundur, jego barwa i krój są zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do klasy technikum 

z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku.  

 

§ 3 
 

Mundur dla ucznia klasy technikum z innowacją pedagogiczną jest symbolem patriotyzmu, 

szacunku dla służb mundurowych, nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu 

Polskiego oraz tradycji walk o niepodległość i suwerenność. 
 

§ 4 
 

Ucznia technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku obowiązuje podstawowy 

ubiór: 

1. Mundur polowy, na który składa się: 

a. mundur polowy komplet (bluza długa, spodnie) z logo szkoły zgodnie z pkt. 3 

b. trzewiki skórzane całoroczne(podeszwa protektor antypoślizgowy, szybki naciąg 

sznurowania), 

c. zielona koszulka z logo szkoły, 

d. czarny beret, 

e. pas skórzany. 

2. Mundur szkolny– wyjściowy, na który składa się: 

a. marynarka mundurowa, materiał: elanowełna kolor oliwkowy, splot gabardynowy, 

b. spodnie/ spódnica mundurowe, materiał jak wyżej - kolor oliwkowy, 

c. półbuty skórzane męskie - sznurowane, kolor czarny przed kostkę; 

półbuty damskie - klasyczne czarne, wysokość obcasa 5 cm, 
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d. pas skórzany czarny, 

e. skarpety czarne/rajstopy cieliste, 

f. koszula biała z krótkim rękawem, 

g. krawat bezpieczny (na zapinkę) kolor oliwkowy. 

 

 

3. Mundur polowy i szkolny - wyjściowy, oznacza się oznaką identyfikacyjną z nazwą 

(skrótem nazwy) szkoły (podkładka w kolorze ciemnoszarym, nazwa w kolorze białym) o 

wymiarach 12 cm na 5 cm, noszoną na wysokości lewej patki górnej kieszeni zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Mundur polowy i  szkolny – wyjściowy mają być pozbawione orłów wojskowych i 

oznak wojskowych (stopni wojskowych, korpusów osobowych, grup osobowych i 

specjalności, specjalistów wojskowych, szkolnych, rozpoznawczych, identyfikacyjnych) 

Rozdział II 

 
Zasady noszenia munduru 

 

 

§ 1 
 

Zasady i okoliczności noszenia munduru przez uczniów technikum z innowacją pedagogiczną 

Służba w Wojsku określa dyrektor szkoły, w zależności od potrzeb, zajęć lub uroczystości, w  

których uczeń będzie uczestniczył. 

 

§ 2 
 

Obowiązek noszenia munduru mają uczniowie wszystkich klas technikum z innowacją 

pedagogiczną Służba w Wojsku.  

 

§ 3 
 

Uczniowie technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku mają obowiązek  

noszenia munduru: 

1. Polowego w dniach, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe, obozy i  

zgrupowania. 

2. Szkolnego - wyjściowego 

a. podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przedstawiciela szkoły, 

b. w czasie apeli z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

c. podczas uroczystości na terenie szkoły, miasta i kraju, 

d. oficjalnych świąt państwowych. 
§ 4 

 

Uczeń ma obowiązek dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki 

poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i  

postępowaniem reprezentuje tradycje szkoły. 
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§ 5 
 

Zabrania się uczniom technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku noszenia 

munduru wojskowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz użytkowania ubioru 

wojskowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

 
§ 6 

 
Uczniowie mają obowiązek dbania o estetyczny wygląd zewnętrzny, tj. staranne uczesanie 

(dziewczęta – upięte włosy, chłopcy - włosy krótkie) i higienę osobistą. 

 

§ 7 
 

Uczniom zabrania się noszenia kolczyków, elementów piercingu, malowania paznokci, 

makijażu tatuowania ciała oraz noszenia cywilnych ozdób do munduru,. 

 

§ 8 
 

Karą za naruszenie przepisów umundurowania jest obniżenie oceny zachowania, w 

szczególnych przypadkach degradacja na niższy stopień szkolny klasy mundurowej lub zakaz 

noszenia munduru. 

 

§ 9 
 

Uczniowie klasy mundurowe nie mogą używać kompletnego munduru wojskowego lub jego 

części wskazanych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w 

sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. 2016 poz. 354). 

 

Rozdział III 

 
Stopnie awansu szkolnego 

 

 

§1 
 

Awans na kolejne stopnie szkolne klasy mundurowej jest uhonorowaniem określonych 

postaw, wyników ucznia  w nauce oraz szczególnych osiągnięć w zajęciach 

nadobowiązkowych. 

§ 2 
 

Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia są  noszone na prawym przedramieniu szare 

prostokątne naszywki w ilości odpowiadającej stopniowi klasy mundurowej. Niniejsze 

stopnie nie stanowią stopni wojskowych. 

 

§ 3 
 

Awanse nadawane są po klasyfikacji końcoworocznej zarządzeniem dyrektora szkoły na 

wniosek wychowawcy klasy lub przedstawiciela Wojska Polskiego.  
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§ 4 
 

W technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku obowiązują następujące stopnie 

szkolne klasy mundurowej: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, kadet sztabowy, starszy kadet 

sztabowy. 
 

§ 5 

Kryteria przyznawania stopni szkolnych klasy mundurowej w technikum z innowacją 

pedagogiczną Służba w Wojsku.  

MŁODSZY KADET - stopień otrzymuje uczeń technikum z innowacją pedagogiczną Służba 

w Wojsku po złożeniu ślubowania. 

KADET – stopień otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej klasy 

pierwszej uzyskał: co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen 4,00, bezwzględnie 

przestrzega regulaminu lub posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach pro obronnych w 

rozumieniu przepisów prawnych. 

STARSZY KADET – stopień otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 

klasy drugiej uzyskał: co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen 4,25, bezwzględnie 

przestrzega regulaminu lub posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych. 

KADET SZTABOWY – stopień otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej klasy trzeciej uzyskał: co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen  

4, 5, bezwzględnie przestrzega regulaminu lub posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach 

nadobowiązkowych. 

STARSZY KADET SZTABOWY – stopień otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej klasy trzeciej uzyskał: co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen 

4,75, bezwzględnie przestrzega regulaminu lub posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach 

nadobowiązkowych. 

Kadet technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku może uzyskać zaszczytne 

wyróżnienie – niezależnie od stopnia awansu – w postaci: 

ZIELONEGO BERETU - w sytuacji, gdy posiada szczególne osiągnięcia w nauce   

i zajęciach nadobowiązkowych a rada pedagogiczna uzasadni celowość tego wyróżnienia. 

NIEBIESKI BERET otrzymuje uczeń, który osiągnął tytuł Mistrza Polski w zawodach 

sportowo-obronnych. 

PRIMUS INTER PARES – stopień honorowy otrzymuje uczeń, który: 

w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał zachowanie wzorowe i 

średnią ocen powyżej 5,0,posiada tytuł Złotego Absolwenta,uzyskał najwyższy stopień 

awansu, posiada Zielony Beret. 

Kadet wyróżniony stopniem honorowym PRIMUS INTER PARES uzyskuje wpis do Kroniki 

Szkoły. 
 

Rozdział IV 

 
Prawa i obowiązki 

§1 

Uczeń ma prawo: 
 używania od chwili złożenia ślubowania tytułu i stopnia młodszego kadeta, 

 noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym 

zakresie, 

 awansu na kolejne stopnie, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni, 
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 otrzymania stopni honorowych i wyróżnień. 

Uczeń ma obowiązek: 
 poszanowania munduru, 

 respektowania stopni wojskowych, 

 czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze 

sportowo - obronnym, 

 godnego zachowania się, reprezentowania Szkoły i Służby Mundurowej, 

 dbania o tężyznę fizyczną, 

 bezwzględnego przestrzegania  przepisów bhp, p.poż. szczególnie podczas zajęć w 

jednostce wojskowej, 

 przestrzegania dyscypliny w trakcie zajęć lekcyjnych i wojskowych. 

  

§2 
W sprawach nieuregulowanych w przypadku niewypełniania obowiązków wskazanych w §1 

Dyrektor LZN ma prawo zastosować karę w postaci: 

a) Zakazu używania munduru, 

b) Zakazu udziału w uroczystościach szkolnych i pozalekcyjnych. 

 

Pozostałe prawa i obowiązki ucznia technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku 

są zgodne ze Statutem LZN. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 

zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w 

sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. 2016 poz. 354). 

 

Tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 
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Załącznik nr 1 Wzór munduru klasy mundurowej z prawidłowym oznaczeniem 

 

 

 


