Egz. Nr…

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ INNOWACJĘ
„Obronność i zarządzanie kryzysowe”
w Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Technikum Nr 8 w Katowicach realizuje innowację programową przysposobienia
obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa w myśl Decyzji Nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony
Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Minimum programowego
realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji
dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych,
wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka
szkolenia”.
Uczniowie klasy realizującej innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe” mają
takie same prawa i obowiązki jak pozostali uczniowie w Technikum Nr 8, a ponadto:
mają prawo do:
•

rozwijania swoich zainteresowań;

•

pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania;

•

poszanowania swojej godności osobistej oraz własności i zdania;

•

wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami;

mają obowiązek:
•

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

•

osiągania pozytywnych ocen semestralnych i rocznych pod rygorem przesunięcia do
klasy nie mundurowej;

•

przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;

•

poszanowania munduru, godła oraz barw narodowych;

•

czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze
sportowo – obronnym;

•

właściwego zachowania się oraz godnego reprezentowania szkoły i służby
mundurowej;

•

dbania o dobre imię szkoły;

•

sumiennego przestrzegania wszelkich regulaminów;
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Obowiązki i prawa uczniów zawarte zostały w Statucie Szkoły oraz w wewnątrzszkolnych
zasadach oceniania Technikum Nr 8.
Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klasy realizującej
innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe” – zwanej także klasą mundurową - rozstrzyga
Dyrektor Szkoły.
II. ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja do klasy realizującej innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe”
odbywa się na zasadach ogólnych zgodnie z zasadami rekrutacji do Technikum Nr 8.
W klasie mundurowej młodzież – poza realizacją programu nauczania Technikum przez 2 lata
realizuje innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe”. W tym celu uczniowie klas
mundurowych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klasy realizującej innowację
„Obronność i zrządzanie kryzysowe”.
Kandydat do klasy mundurowej powinien:
- być sprawnym fizycznie;
- posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwskazań do udziału w zajęciach o zwiększonym wysiłku fizycznym;
- cechować się samodyscypliną, nienaganną postawą oraz kulturą osobistą;
- zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie: samoobrony, wspinaczki skałkowej,
strzelania, musztry wojskowej, pokonywania przeszkód terenowych, pomocy przedmedycznej,
zarządzania kryzysowego.
Rodzice/opiekunowie przed rozpoczęciem roku szkolnego składają pisemne
oświadczenie o przystąpieniu ucznia do klasy mundurowej i zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem.
Rodzice/opiekunowie ucznia klasy mundurowej ponoszą koszty związane z pobytem na
obozach, strzelaniach, wycieczkach.
Uczniowie klasy mundurowej realizujący innowację „Obronność i zrządzanie
kryzysowe” noszą tytuł kadeta i tworzą korpus kadetów Technikum Nr 8 w Katowicach.

III. UMUNDUROWANIE
1. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności kadeta do klasy realizującej innowację
„Obronność i zrządzanie kryzysowe”.
2/6

2. Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania odpowiadają
rodzice/opiekunowie uczniów.
3. Elementy umundurowania to:
a) mundur polowy,
b) zielony beret z orzełkiem,
c) zielony pas parciany WP,
d) pagony,
e) czarne buty za kostkę,
f) koszulka wojskowa z krótkim rękawkiem,
g) polar,
h) kurtka polowa zimowa,
i) emblematy-naszywki, apaszki, czarne rękawiczki.
Szczegóły ubioru kadetów klasy mundurowej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z nauczycielem prowadzącym klasę mundurową i zapoznaje z nimi rodziców klas 1 przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Kadet zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, przez co rozumiane jest:
a) staranne uczesanie (dziewczęta - włosy spięte, chłopcy włosy - krótkie),
b) brak dodatkowych elementów biżuterii (kolczyki, pierścionki, widoczne łańcuszki
i bransoletki),
c) brak ekscentrycznego upiększania ciała (widoczny makijaż, pomalowane paznokcie,
farbowane włosy w nienaturalnej kolorystyce, tatuaże skóry).
5. Kadet zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach
w stanie zapewniającym estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny oraz mieć świadomość,
że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Technikum nr 8.
6. Umundurowanie kadeta powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
7. Kadeta klasy realizującej innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe” obowiązują
następujące zasady:
a) rodzice kadeta zakupują umundurowanie na własny koszt,
b) kadeci mają OBOWIĄZEK noszenia munduru w czasie:
- zajęć szkolnych, szkoleniowych i obozów,
- uroczystości szkolnych,
- uroczystości patriotycznych organizowanych na terenie miasta,
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c) wolno używać tylko tych elementów umundurowania, które zostały zatwierdzone przez
Dyrekcję Technikum Nr 8 w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym klasę
mundurową,
d) każdy mundur powinien być możliwie najlepiej dopasowany do sylwetki,
e) mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony,
prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów
estetycznych. Buty muszą być zawsze wyczyszczone.
8. Kadet może mieć obniżoną ocenę z zachowania lub być pozbawiony awansu w przypadku:
a ) nie przestrzegania przepisów ubiorczych
b) noszenia umundurowania niekompletnego
c) noszenia umundurowania w sposób niechlujny.
9. Dowódca klasy odpowiada za regulaminowy wygląd, sposób noszenia umundurowania oraz
przestrzeganie przepisów ubiorczych przez kadeta.
10. Nauczyciele Technikum Nr 8 reagują w sytuacjach nieprzestrzegania zasad noszenia
umundurowania przez kadetów, oraz informują Dyrektora szkoły lub nauczyciela
prowadzącego klasę mundurową o rażących przypadkach łamania przepisów ubiorczych.

III. SPECYFIKA SZKOLENIA - NAGRODY I KARY
1. Kadeci klasy realizującej innowację: ”Obronność i zrządzanie kryzysowe” są
zobowiązani do reprezentowania Technikum i klasy podczas uroczystości szkolnych
i państwowych. O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor Szkoły.
2. Kadeci klasy mundurowej zdobywają stopnie awansu z godnie z załącznikiem do
niniejszego regulaminu
3. Kadeci realizującej innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe” bezwzględnie
muszą się przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa dotyczących transportu
na zajęcia, pobytu na terenie strzelnic, zajęciach praktycznych, obozach, przemarszach poza
teren szkoły.
4. Kadet, który narusza obowiązujący regulamin strzelnicy, obozu lub swoim zachowaniem
stwarza zagrożenie utraty zdrowia lub życia, zostaje natychmiast odsunięty od zajęć.
5. Kadeci obowiązkowo uczestniczą w organizowanych przez szkołę obozach szkoleniowych
zajęciach z zakresu wojskowości, strzelaniach, wycieczkach.
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6. W przypadku rażącego naruszania niniejszego regulaminu i Statutu Technikum lub
notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych kadet klasy mundurowej
może zostać ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy mundurowej i usunięciem
z grupy objętej szkoleniem.
7. Kadet klasy mundurowej, który otrzyma karę dyscyplinarną - naganę dyrektora wynikającą
z naruszenia postanowień Statutu Technikum, w trybie natychmiastowym zostaje
zawieszony w prawach członka klasy mundurowej na okres 2 miesięcy. W okresie tym
uczeń jest zobowiązany do poprawy zachowania.
8. Zawieszenie w prawach kadeta klasy mundurowej oznacza zakaz noszenia umundurowania
i niemożność otrzymywania nagród wynikających z przynależności do grupy szkoleniowej,
nie zwalnia natomiast z udziału w zajęciach i uroczystościach szkolnych (uczestnictwo
w stroju cywilnym).

V. KADECI KLAS STARSZYCH
1. Uczniowie klasy 3 i 4, którzy realizowali innowację „Obronność i zrządzanie kryzysowe”
chcący dalej przynależeć do korpusu kadetów zwracają się z pisemnym wnioskiem
do Dyrekcji szkoły o możliwość pozostania w danym roku szkolnym w korpusie
kadetów. Wniosek kadeta opiniuje wychowawca oraz nauczyciel prowadzący klasę
mundurową.
2. Kadeci klas 3 i 4 za zgodą Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli uczących poszczególnych
przedmiotów mogą uczestniczyć jako instruktorzy-dowódcy podczas wybranych zajęć
i obozów szkoleniowych kadetów klas młodszych.
3. Kadeci klas 3 i 4 zdobywają stopnie awansu zgodnie z załącznikiem do niniejszego
regulaminu. Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków wyróżnieni
zostają na koniec roku szkolnego „Honorowym Certyfikatem Dowódcy”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zaświadczenie o ukończeniu innowacji „Obronność i zrządzanie kryzysowe”
wręczane jest kadetom na zakończenie nauki w klasie 2 .
2.

Kadet klasy 1 lub 2, może opuścić korpus kadetów wyłącznie za pisemnym wnioskiem
rodziców/opiekunów skierowanym do Dyrekcji Technikum.
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3.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich kadetów Technikum Nr 8.

4. Regulamin Klasy Realizującej Innowację „Obronność i zarządzanie kryzysowe”
Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach został
zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Technikum w dniu 04.01.2018 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2018 r.

Załączników 1:
Załącznik nr 1 – na 3 str.

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1 – Dyrektor Technikum
Egz. nr 2 – Biblioteka
Egz. nr 3 - ad acta.
Wykonał: Sławomir KRZEMIŃSKI
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