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 Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie 

Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw  

i obowiązków uczniów w klasach mundurowych. 

1. Przepisy ogólne 

 

Regulamin Mundurowy Kadetów Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych oraz Oddziałów Przygotowania Wojskowego zwany dalej 

„regulaminem mundurowym klas wojskowych” jest opracowany  

z uwzględnieniem przepisów w postaci: 

 

 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 roku  

w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części  

/DZ. U. poz. 354, z późniejszymi zmianami, wynikającymi z DZ.U.2021  

poz. 1740/, 

 Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej  

w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania  

i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących 

służbę kandydacką / DZ. U .2021, poz. 1127/. 

1.     Regulamin mundurowy określa wzory kroju i koloru umundurowania kadeta 

klasy wojskowej, zwanego dalej „kadetem” oraz sposób noszenia 

przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich 

kadetów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, zwanych 

dalej CWKM oraz Oddziałów Przygotowania Wojskowego, zwanych 

dalej OPW. 

2.       Umundurowanie kadeta, zwane dalej mundurem, określone niniejszym 

regulaminie obowiązuje wszystkich uczniów klas CWKM i OPW, 

prowadzonych w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu  

11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej „Szkołą”. 

3.        Regulamin Mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta, 

określając zestawy umundurowania i okoliczności oraz zastosowania w 

Szkole oraz poza nią w przypadkach określonych w jego dalszej części. 

4.      Mundur, jego krój i kolor oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności 

kadetów do Szkoły. 



5.       Mundurem jest kompletny ubiór kadeta z zgodny zestawem ubiorczym, 

wykonany na podstawie przepisów określających jego krój oraz kolor i 

posiadający właściwe oznaki. 

6.      Oznakami są: 

 oznaka stopnia kadeta, określająca rok nauki, 

 oznaka identyfikacyjna CWKM /OPW,  

 oznaka funkcji kadeta zachowaniem stopnia (roku nauki) określająca 

funkcję w klasie, 

 orzeł na beret przeznaczony dla klas wojskowych, 

 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta, 

 oznaka przynależności państwowej, 

 oznaka rozpoznawcza Szkoły. 

7.    Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania 

oraz utrzymanie go w należytym stanie technicznym, zapewniającym 

schludny wygląd zewnętrzny. 

8.   Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania 

obowiązków Szkolnych, związanych z edukacją wojskową lub 

przygotowaniem wojskowym, w szczególności podczas: 

 zajęć lekcyjnych, w dniach ustalonych w szkole jako „dni mundurowe”, 

 szkolenia praktycznego, realizowanego na terenie Szkoły, jednostek 

Wojskowych lub innych miejscach, wybranych przez prowadzącego 

zajęcia, 

 obozów szkoleniowych, organizowanych przez Szkołę,  

 innej działalności, związanych z reprezentowaniem Szkoły (konkursy, 

zawody, wycieczki, rajdy, wizyty w szkołach, przedszkolach 

instytucjach państwowych i samorządowych), 

 wizyt studyjnych w jednostkach Wojska Polskiego lub innych 

miejscach poświęconych historii SZ RP lub oręża polskiego, 

 uroczystości obchodów świąt państwowych, patriotycznych, 

szkolnych oraz świąt obchodzonych przez służby mundurowe 

sprawujące patronaty w Szkole.  

9.     Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa Dyrektor Szkoły 

lub uprawniona przez niego osoba. 

10.     Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności: 

 rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze), 

 okoliczności występowania poszczególnych zestawach ubiorczych,  



 zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia 

mundurowego, 

 zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia roku 

nauki, 

 wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych 

zestawach ubiorczych. 

11.      Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych. 

12.      Nie obowiązuje w zakresie stosowanego umundurowania okres zimowy 

i letni oraz okresy przejściowe, dlatego nie obowiązują przepisy ubiorcze 

uzależnione od pór roku. Przyjmuje się, że kadet ma prawo użytkować 

wszystkie zestawy umundurowania, 

 według opisanych poniżej zasad, o każdej porze – w zależności 

 od potrzeb (istniejących warunków pogodowych- atmosferycznych). 

13.      Podczas noszenia munduru należy: 

 użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które 

zostały określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem, 

 każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie 

dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać 

przeróbek i poprawek, które zniekształcają jego krój i fason, 

 przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które straciły swoje walory 

użytkowe, a w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu 

zewnętrznego kadeta, mogą być używane tylko w czasie szkolenia 

praktycznego w obiektach szkoleniowych, 

 na placach ćwiczeń, strzelnicach, poligonach, torach przeszkód, 

obozowiskach itp. dopuszcza się stosowanie mundurów i części 

umundurowania typu wojskowego, wzór 2010 pod warunkiem,  

że spełniają warunki określone w przepisach BHP, 

 w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – 

należy występować wyłącznie w mundurach nie zniszczonych i 

nieprzerabianych o wysokich walorach reprezentacyjnych i 

wizerunkowych. 

14. Kadetowi zabrania się: 

 noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami 

cywilnym i na odwrót, 

 noszenia umundurowania, nie zgodnie zestawami ubiorczymi, 

określonymi niniejszym regulaminie, 

 noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych 

państw oraz stosowania oznak innych państw, 



 trzymania rąk w kieszeni podczas występowania w mundurze, 

 noszenia rozpiętej bluzy mundurowej, 

 noszenie biżuterii lub ozdób, za wyjątkiem wymienionych niniejszym 

regulaminie,  

 noszenia do munduru kolczyków w miejscach ekstrawaganckich 

takich jak nos, usta, policzki, brwi, język oraz ozdób typu naszyjniki, 

bransolety, itp., pomalowanych paznokci oraz dredów na włosach, 

 kobietom – kadetkom, noszenia włosów, upiętych w inny sposób, niż 

określony w niniejszym regulaminie, farby do włosów mogą być 

stosowane wyłącznie w stonowanych kolorach, 

 mężczyznom – kadetom, noszenie długich włosów (grzywka 

nieprzesłaniająca oczu), włosów z nałożoną farbą oraz zarostu, za 

wyjątkiem schludnie przyciętej brody lub wąsów w przypadku 

wskazań lekarskich (zaświadczenie lekarskie), 

 uczeń będący w mundurze na terenie szkoły, miejscach publicznych 

i podczas wyjazdów szkolnych ma kategoryczny zakaz spożywania 

alkoholu, palenia tytoniu i używania, jakichkolwiek środków 

odurzających, 

 używania podczas zajęć telefonów, różnego typu odtwarzaczy i 

innych urządzeń telekomunikacyjnych, (używanie ich dozwolone jest 

tylko za pozwoleniem prowadzącego), 

 robienia zdjęć, filmowania w trakcie zajęć projektowych i innych zajęć 

wynikających ze specyfiki projektu jest kategorycznie zabronione. 

15.   Obowiązkiem kadeta jest: 

 nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym 

regulaminem zestawów ubiorczych ucznia z właściwymi oznakami 

(przynależności państwowej, stopnia - roku nauki, rozpoznawczymi, 

identyfikacyjnymi i funkcyjnymi), 

 nosić umundurowanie adekwatnie do pory roku i warunków 

atmosferycznych oraz specyfiki wykonywanego zadania, 

 zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – 

godnie reprezentując klasę wojskową oraz Szkołę. 

 kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko 

ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (w przypadku wskazań lekarskich 

można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają być krótko i schludnie 

przystrzyżone), 

 kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko 

ostrzyżone lub krótko upięte włosy, tak aby nie dotykały kołnierza 



munduru oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo 

pomalowanych paznokci, 

 kadetom będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób,  

za wyjątkiem elementów wymienionych w dalszej części regulaminu. 

 16      Podczas zajęć lekcyjnych, szkolenia praktycznego lub w przypadku 

wystąpień zbiorowych, cały pododdział lub grupa powinna występować  

w umundurowaniu jednolitym, określonym przez prowadzącego zajęcia 

lub organizatora przedsięwzięcia. 

17.    Kadetom występującym w mundurze zezwala się: 

 przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, 

mapniki lub torby w kolorach czarnym, oliwkowym lub ciemnych 

odcieniach szarości, 

 nosić zegarek (opaskę sportową) na ręce, obrączkę, tabliczki  

z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce 

informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.). Pasek 

do zegarka (opaski sportowej) powinien być koloru czarnego, 

oliwkowego, khaki lub w ciemnych odcieniach szarości. 

 18.  Ubiór lub wygląd zewnętrzny kadeta musi być zawsze zgodny  

z aktualnym regulaminem mundurowym klas wojskowych Szkoły. 

Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne 

i powinno zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym przez 

prowadzącego zajęcia. 

II . Uprawnienia i obowiązki przełożonych w zakresie umundurowania 

kadetów. 

1. Na każdą okoliczność w Szkole ubiór kadeta (w zakresie 

umundurowania) ustala Dyrektor lub uprawniona przez niego  osoba albo 

organizator uroczystości, zarówno w przypadku wystąpień 

indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych. 

2. Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych. 



3. Nauczyciel/wychowawca sprawujący opiekę nad klasą lub grupą ponosi 

pełną odpowiedzialność za: 

 przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego,  

 utrzymanie dyscypliny ubiorczej oraz wyglądu zewnętrznego wśród 

podległych mu kadetów. 

4. Każdorazowo wyjazd służbowy poza Szkołę oraz zajęcia lekcyjne lub 

szkolenie praktyczne z edukacji wojskowej/przygotowania wojskowego 

poprzedza przegląd umundurowania oraz wyglądu zewnętrznego 

kadeta.  

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości nauczyciel/prowadzący 

zajęcia zleca niezwłoczne ich usunięcie lub odsuwa kadeta od udziału w 

zajęciach szkoleniowych. Sposób sprawowania opieki nad uczniami 

określają odrębne przepisy. 

5. Zestaw ubiorczy kadetów przebywających poza granicami kraju zawsze 

ustala Dyrektor Szkoły. 

6. Do kontroli przestrzegania przepisów ubiorczych oraz wyglądu 

zewnętrznego kadeta uprawnieni są wszyscy nauczyciele pracujący  

w Szkole.  

III . Okoliczności noszenia umundurowania. 

1. Umundurowanie jest noszone przez kadeta podczas:  

 reprezentowania Szkoły lub klasy mundurowej przed władzami 

państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami  

i partnerami społecznymi, 

 obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, 

wojskowych, szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych 

wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty 

charakter, 

 ślubowania kadeta klasy mundurowej, 

 wyróżnienia kadeta, 

 realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i 

działań związanych z profilem klasy mundurowej (w tym: zajęcia 



lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki 

edukacyjne, wizyty w JW., wizytacje szkoły itp.) 

 udziału w zawodach i konkursach, w trakcie których kadet 

reprezentuje Szkołę, 

 działalności promocyjnej Szkoły. 

IV . Obuwie 

1. Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty 

(trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze 

czarnym, z cholewką i wiązaniem ponad kostką i twardą podeszwą 

antypoślizgową. 

2. Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny 

(użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd noszonego obuwia.  

W związku z tym kadet jest obowiązany właściwie użytkować  

i konserwować obuwie tj. czyścić, suszyć, pastować (impregnować)  

i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym. 

V . Nakrycie głowy. 

1. W umundurowaniu polowym kadetów obowiązuje tłoczony, dziany, 

lub szyty beret typu wojskowego (beret obowiązujący w Wojsku 

Polskim lub beret wzorowany na berecie obowiązującym w Wojsku 

Polskim) w kolorze granatowym typu Midnight Blue lub czapka 

zimowa koloru czarnego (bez żadnych przebarwień), w warunkach 

niskich temperatur. 

2. Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł 

klas mundurowych. Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia 

kadeta (roku nauki). 

3. Zasady noszenia beretu: 

 beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim, 

 beret nosi się lekko na głowie pochylone na prawe ucho, orzeł 

znajduje się na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź 

beretu opuszczona  w dół ku tyłowi i opada na prawe ucho, 



 w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni 

puszczonej wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem 

zwróconym do przodu lub złożony na pół w lewej, udowej 

kieszeni spodni munduru polowego (schowany i niewidoczny), 

 beret podczas drogi do i ze szkoły powinien być założony na 

głowie ucznia. 

4. Czapkę zimową koloru czarnego nosi się w warunkach niskich 

temperatur (zimowych) tylko podczas szkolenia oraz dojazdu i 

powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach nie umieszcza się żadnych 

oznak ani symboli. 

VI .Okrycie wierzchnie 

1. Dopuszcza się noszenie na bluzie ocieplacza typu „Polar”, w kolorze 

czarnym ale tylko na terenie szkoły, obiektu szkoleniowego lub podczas 

szkolenia praktycznego. 

2. Zamki w ocieplaczu typu „Polar” powinny być zapięte, jednak dopuszcza 

się  rozpięcie zamka pod szyją. 

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszcza się 

noszenie kurtki, w kolorze oliwkowym lub khaki, stanowiącą element 

indywidualnego zestawu ubioru ucznia. 

4. Nauczyciel/wychowawca klasy jest zobowiązany dbać o jednolitość  

w zakresie stosowanego okrycia wierzchniego przez kadetów. 

VII. Dodatki do umundurowania. 

1. Szalokominiarka – koloru oliwkowego lub czarnego może być używana 

jako: 

 szalik (komin) pod kurtkę, 

 szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego, 

 ocieplacz pod hełm, 

 kominiarka, czapka lub opaska na głowę. 

2. Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termo aktywne) z krótkim lub długim 

rękawem zaleca się stosować kolorystycznie jednolite – w kolorze 



oliwkowym, z napisami „klasa wojskowa”. Napisy znajdują się z przodu 

 i z tyłu koszulki. 

3. Bluza typu Combat Shirt w kolorze oliwkowym lub wz. 2010 może być 

noszona przez kadeta zamiast bluzy mundurowej. 

4. Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho.  

W takim wypadku poncho musi być w kolorze khaki. Kaptur od poncha 

zakłada się na czapkę z daszkiem lub czapkę zimową. 

5. Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym. 

VIII. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. 

1. Bluzę munduru polowego można użytkować z podwiniętymi lub 

opuszczonymi  rękawami oraz ze stójką zapiętą pod szyją lub rozłożoną 

na wzór kołnierza (decyduje bezpośredni przełożony kadeta, według 

potrzeb  w  przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość). 

2. Spodnie do munduru wzór 2010 nosi się wpuszczone w cholewki buta 

taktycznego, natomiast spodnie koloru oliwkowego (mundur nowego 

wzoru) wypuszczone na cholewkę buta taktycznego. 

3. Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako 

plakiety na rzepach, za wyjątkiem: 

 orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie 

z tkaniny do beretu, 

 oznak stopni/funkcji kaseta noszonych w formie Rzepina mundur, 

polar lub kurtkę. 

IX . Zestawy ubiorcze. 

1. W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być 

umundurowany w następujący sposób: 

 spodnie munduru polowego, 

 bluza munduru polowego, 

 buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne)  

w kolorze czarnym, 

 podkoszulek w kolorze oliwkowym z napisami oznaczającymi 

rodzaj klasy, 



 beret przeznaczony dla klas wojskowych. 

2. W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, niskich temperatur) kadet powinien być 

umundurowany w następujący sposób: 

 spodnie munduru polowego, 

 bluza munduru polowego, 

 buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne)  

w kolorze czarnym, 

 podkoszulek w kolorze oliwkowym z krótkim lub długim rękawem, 

zwykły lub termoaktywny, 

 beret przeznaczony dla klas wojskowych lub czapka zimowa w 

kolorze czarnym, 

 ocieplacz typu „Polar” w kolorze czarnym lub kurtkę lub jako 

okrycie wierzchnie na mundur, 

 kurtka z zestawu ubiorczego (oliwkowa lub wzór 2010). 

3. W przypadku wystąpień zbiorowych nauczyciel/wychowawca ma 

obowiązek dbać o jednolitość stosowanego rodzaju okrycia 

wierzchniego. 

X . Sposób noszenia oznak przez kadeta. 

1. Oznakę przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą 

Rzeczpospolitej Polskiej nosi się na obu rękawach bluzy munduru 

polowego lub ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”  

w miejscu do tego przeznaczonym, 

2. Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci 

naszywki z flagą Rzeczpospolitej Polskiej stosowanej na mundurach 

żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą 

Rzeczpospolitej Polskiej, innego wymiaru lub kształtu niż stosowana  

w SZ RP, lecz zgodnie z stosowanymi przepisami ustawowymi 

dotyczącymi godła i barw Rzeczpospolitej Polskiej, 

3. Oznaki stopni, oznaki funkcji kadeta zachowaniem stopnia (roku nauki), 

które stanowią pochewki oraz plakiety w kolorze granatowym, haftowane 

w kolorze żółtym: 



 na rzepie munduru, wchodzącego w skład zestawu ubiorczego, 

 na pochewce w środkowej części munduru polowego wzoru 2010, 

 na ocieplaczu typu „Polar” na wysokości lewej piersi w miejscu 

wszycia taśmy samoprzyczepnej (tzw. rzepa). 

4. Oznakę rozpoznawczą CWKM/OPW nosi się centralnie na środku górnej 

kieszeni ( na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru polowego. Oznakę 

rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego. 

5. Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej nosi się centralnie na 

środku górnej kieszeni (na ramieniu) prawego rękawa bluzy munduru 

polowego. 

6. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na 

podkładce w kolorze oliwkowym, z czarną obwódką o wymiarach 100mm 

na 25mm. Nosi się ją: 

 bezpośrednio nad klapą kieszeni bluzy munduru polowego, 

 na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej ocieplacza 

pod kurtką ubrania ochronnego typu „Polar”. 

XI. Dyscyplina i szkolenie 

1.     Uczeń klasy mundurowej powinien być wzorem cnót i zdyscyplinowania, 

sumiennie wykonywać obowiązek szkolny. Swoją postawą dawać 

przykład innym uczniom szkoły. 

2.   Regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, specjalizujące i szkolenie 

poligonowe. Ma obowiązek uczestniczyć i zaliczyć obóz szkoleniowy 

przewidziany w programie szkolenia. 

3.   Uczeń klasy mundurowej musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach  

z musztry i samoobrony w ramach zajęć z WF. 

4.  Brak frekwencji ucznia przewidzianej programem szkolenia oraz 

lekceważenie zajęć będzie skutkowało obniżeniem zachowania i 

przeniesieniem. 

5.     Uczeń, który nie stosuje się do wymogów regulaminu może być odsunięty 

od zajęć nie ujętych w programie oceniania (wycieczki, obozy, wizyty  

w jednostkach organizacyjnych). 

6.     Uczeń, który z różnych względów nie przestrzega postanowień  



        niniejszego regulaminu, na wniosek koordynatora ds. mundurowych, 

wychowawcy klasy, rady pedagogicznej lub na własną prośbę, może 

zostać przeniesiony do równoległej klasy nie mundurowej. 

7.    Uczeń oddaje honory i składa meldunki zgodnie z Regulaminem Ogólnym  

i Musztry SZ RP.  

8.    Kadet zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowień Regulaminu  

  Ogólnego I Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

XII . Postanowienia końcowe. 

1. Umundurowanie ucznia zakupują rodzice ucznia na własny koszt. 

2. Nauczyciele oraz wychowawcy, zwani dalej przełożonymi są zobowiązani 

dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów 

bezpośrednio im podległych. 

3. Przełożeni kadetów decydują o wyglądzie zewnętrznym swoich 

podwładnych (według wytycznych określonym niniejszym regulaminem 

mundurowym) oraz ponoszą odpowiedzialność  za uchybienia w tym 

względzie. 

4. W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są 

bezpośrednio odpowiedzialni za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, 

schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych. 

5. W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo 

regulować zasady umundurowania swoich podwładnych – elastycznie – 

jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

6. Umundurowanie wzór 2010 może być  stosowne w Szkole, jednak nie 

dłużej niż do 31 sierpnia 2023 roku. W takim przypadku obowiązuje 

jednolitość umundurowania klasy/grupy. 

7. Wzory umundurowania zawiera załącznik graficzny do niniejszego 

regulaminu. 

8. Regulamin wychodzi w życiu z dniem podpisania.  

Dyrektor 

                                                                                                     

 


