
Regulamin klasy technik spedytor o profilu policyjnym w  

Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy 

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego 
w Słupcy zawarte są w Statucie Szkoły oraz Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego. 

Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów technikum 
o profilu policyjnym. Stanowi aneks do Statutu Szkoły oraz załącznik do 

programowo-organizacyjnej innowacji pedagogicznej pt. „Klasy technikum o profilu 
policyjnym ”  

§ 1 

Odpowiadając na rosnące zainteresowanie społeczne na szkoły kształcące przyszłą kadrę          

funkcjonariuszy publicznych, w tym mundurowe, Zespół Szkół Ekonomicznych im.         

Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy na mocy porozumienia zawartego z KWP w Poznaniu,            

powołuje klasę policyjną przy zawodzie technik spedytor. 

Klasa policyjna powstała z myślą o absolwentach szkół podstawowych, zarówno          

dziewczętach, jak i chłopcach, którzy: 

a)     myślą o podjęciu studiów związanych ze służbami mundurowymi, w szczególności z:           

Policją, Państwową Strażą Pożarną i Siłami Zbrojnymi; 

b)     chcą spędzić 5 lat nauki na poziomie szkoły ponadpodstawowej w sposób aktywny; 

c)      chcą uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów, 

d)     pragną w przyszłości podjąć pracę w Policji. 

 

§ 2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.  

 

§ 3 

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy zawarte są w Statucie             

Szkoły oraz Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem         

dotyczącym praw i obowiązków uczniów klas o profilu policyjnym. 

 

§ 4 

Postanowienia ogólne 



Regulamin określa: 

1. Wygląd zewnętrzny uczniów klas o profilu policyjnym, szczególnie sposób noszenia           

umundurowania i jego elementów oraz zasady kontroli umundurowania;  

2. Prawa i obowiązki uczniów klas o profilu policyjnym; 

3. Zasady oceniania i frekwencję uczniów klas o profilu policyjnym. 

§ 5 

Umundurowanie uczniów klas o profilu policyjnym 

1. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy            

policyjnej. Mundur ucznia powinien być wyrazem szacunku dla służb policyjnych.  

2. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne i             

schludne uczesanie. Zabrania się noszenia do munduru widocznej biżuterii, zwłaszcza          

kolczyków w miejscach ekstrawaganckich, takich jak nos, usta, policzki, brwi, język           

oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety, itp. Makijaż dziewcząt musi być stonowany,           

delikatny. Niedopuszczalne są zachowania, które stanowią przejawy lekceważenia        

munduru, np. siadanie na podłodze, trzymanie rąk w kieszeniach. 

2. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach           

w stanie zapewniającym stosowny wygląd estetyczny oraz musi mieć świadomość, że           

swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Zespół Szkół        

Ekonomicznych w Słupcy. 

3. Mundur nie może nosić śladów zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany i            

przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.        

Zabrania się uczniom klasy policyjnej noszenia podstawowego ubioru mundurowego         

w połączeniu z elementami ubioru cywilnego.  

4. Zabrania się użytkowania umundurowania niezgodnie z jego przeznaczeniem (np.         

brak czarnego T-shirta, niewłaściwie zawiązane buty). 

5. Zabrania się trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w         

sposób nieuzasadniony, np. poprzez nadmierne wypychanie lub obciążanie kieszeni. 



6. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: 

 - dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe w ramach edukacji policyjnej, 

 - uroczystości , na które zostaje zaproszona klasa policyjna, 

 - uroczystości szkolnych, lokalnych, państwowych, 

- w tak zwanym „dniu mundurowym”. 

7. Obowiązkowe umundurowanie stanowią: 

- spodnie bojówki czarne, 

 - bluza polarowa kolor czarny z logo klasy,  

 - koszulka T-shirt czarna z logo klasy,  

- koszulka polo z logo klasy 

- buty operacyjne czarne,  

- pas parciany czarny,  

- czapka polowa czarna z logo klasy. 

8. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego 

regulaminu.   

9. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub 

notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy o profilu 

policyjnym może zostać ukarany pozbawieniem możliwości noszenia umundurowania 

i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.  

10. Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawcy/ koordynatora klasy policyjnej oraz 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy systematycznie kontrolują 

umundurowanie uczniów sprawuje nadzór nad przestrzeganiem umundurowania. 

Wyznacza także jeden dzień w tygodniu, w którym wszyscy uczniowie w/w klasy 

zobowiązani są do noszenia w/w stroju. 

 



§ 6 

Prawa i obowiązki ucznia klasy o profilu policyjnym 

1. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach profilowych w ramach edukacji 

policyjnej i zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:  wiedzy 

ogólnopolicyjnej, historycznej, znaczenia tradycji i symboliki narodowej, a także: 

znajomości podstawowych praw i obowiązków policjanta, 

-  znajomości regulaminów i podstawowych aktów prawnych, 

-  praktycznych umiejętności w działaniu indywidualnym i zespołowym, 

-  znajomości podstaw musztry, regulaminu i ceremoniału policyjnego, 

-  przeszkolenia strzeleckiego, żeglarskiego, poznania technik samoobrony, 

udziału w aktywnościach sportowych w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej, 

-  zagadnień w dziedzinie prewencji, w tym również prewencji kryminalnej i ruchu 

drogowego, 

-   znajomości podstaw socjologii i psychologii, 

-  teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony osób i mienia, 

-  wiedzy na temat ochrony przed skutkami różnorodnych zagrożeń, 

- znajomości wybranych elementów prawa, podstaw kryminalistyki i kryminologii, 

decyzyjności, analizy sytuacji i przypadku, 

-  znajomości zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, 

- samodzielności w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji i rozwoju ścieżki zawodowej 

lub naukowej z uwzględnieniem własnych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb 

społecznych. 

2. Każdy z uczniów ma obowiązek zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem 

klas o profilu policyjnym, potwierdzając to własnoręcznym podpisem i tym samym 

przestrzegania zapisów w nich zawartych. Zapoznanie z regulaminem potwierdzają także 

rodzice uczniów niepełnoletnich uczęszczających do klasy o profilu policyjnym. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień Statutu 

Szkoły oraz ustalonych zasad w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć z edukacji 



policyjnej, poznać historię szkoły, dbać o jej historyczny dorobek, kultywować szkolne 

tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, poznać postać patrona i jego dokonania.  

4. Uczniowie muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w 

szkole regulaminami, zachowywać się zgodnie z normami ogólnie przyjętych zasad etyki, 

przeciwstawiać się przejawom agresji i brutalności, szanować poglądy innych ludzi, ich 

godność, prawo do wolności słowa, myśli i wyznania, okazywać szacunek symbolom 

narodowym.  

5. Uczniowie winni okazywać szacunek przełożonym, podporządkować się ich 

poleceniom podczas zajęć programowych i ponadprogramowych na terenie szkoły i poza 

nią, a także podczas przerw między zajęciami, szanować język ojczysty, dbać o kulturę 

słowa, reagować na wszelkie objawy przemocy słownej i wulgaryzmy.  

6. Uczniowie muszą dbać o przykładną frekwencją na zajęciach dydaktycznych i podczas 

szkoleń z edukacji policyjnej, bezwzględnie podporządkować się poleceniom kadry 

szkoleniowej, przepisom BHP na terenie szkoły oraz poza nią, regulaminom podczas 

zajęć praktycznych i ćwiczeń wyjazdowych. 

7. Uczeń, który stracił prawo realizacji zajęć klasy policyjnej, jednocześnie traci prawo do 

używania munduru identyfikującego go z klasą policyjną. 

§ 7 

Ocenianie, frekwencja 

1. Za udział we wszystkich zajęciach związanych z profilem klasy uczeń otrzymuje oceny 

odnotowane w specjalnym dzienniczku/indeksie oraz na karcie zaliczeniowej, która 

pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy. 

2. Oceny wpisywane do dzienniczka/indeksu otrzymują nazwę: negatywna, pozytywna,        

wyróżniająca. 

3. Prowadzący zajęcia określają wymagania na poszczególne oceny. 

4. W przypadku utraty dzienniczka/indeksu, uczeń niezwłocznie zgłasza zaistniałą        

sytuację wychowawcy klasy. 



5. Obecność jest sprawdzana na każdych zajęciach z edukacji policyjnej i jest           

obowiązkowa, a uczeń musi otrzymać ocenę pozytywną konieczną do zaliczenia tego           

przedmiotu. 

6. Frekwencja na zajęciach musi wynieść min 80%. W przeciwnym wypadku uczeń traci            

możliwość realizacji programu klasy policyjnej. 

7. Uczeń, który w ciągu 5 lat edukacji w Szkole spełni wszystkie w/w wymagania              

otrzyma wpis na świadectwie dotyczący ukończenia realizacji programu klasy         

policyjnej. Jednocześnie uprawniony jest do otrzymania dodatkowych 4 punktów w          

procesie rekrutacyjnym kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w  Policji. 

8. Wychowawca klasy/ nauczyciele oraz prowadzący zajęcia mogą wnioskować do          

dyrektora o obniżenie oceny z zachowania wobec ucznia, który nie stosuje się do             

wymogów w zakresie umundurowania oraz lekceważąco podchodzi do zajęć         

odbywających się w ramach edukacji policyjnej. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczeń klasy o profilu policyjnym rozpoczynający naukę w szkole jest zobowiązany do             

posiadania kompletu umundurowania.  

2. Koszty zakupu munduru i jego elementów pokrywają rodzice (prawni opiekunowie)           

ucznia. Oświadczenie rodziców stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

3. Zasady zamówienia, zakupu i reklamowania umundurowania są realizowane przez          

rodziców w porozumieniu ze szkołą. 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Ostateczna interpretacja regulaminu            

należy do Dyrektora szkoły. 


