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Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 1989r. (Dz. 
U. Nr 120 z 1991r. poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z poźń. zm). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967 i 2245). 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, 
Karta Nauczyciela. 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 668). 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 869). 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 998). 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 
682). 

13.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  
z 2018r. poz. 2096). 
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DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 
Przepisy definiujące 

  

 Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, prowadzący oddziały              3–
letniego liceum ogólnokształcącego i 4–letniego technikum do zakończenia cyklu kształcenia w tych 
oddziałach oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum; 

Liceum Ogólnokształcącym – należy przez to rozumieć 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. 9 
Braniewskiej Brygady Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie, prowadzące oddziały                 3-
letniego liceum ogólnokształcącego do zakończenia cyklu kształcenia w tych oddziałach; 

 statucie Szkoły – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie; 

statucie – należy przez to rozumieć statut Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady 
Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego  w Braniewie; 

Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, w skład 
którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla 
Stefana Batorego; 

Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii 
Pancernej im. Króla Stefana Batorego; 

Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, w 
skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. 
Króla Stefana Batorego; 

Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Budowlanych 
w Braniewie, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii 
Pancernej im. Króla Stefana Batorego; 

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, w skład którego 
wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana 
Batorego; 

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

wicedyrektorach – należy przez to rozumieć wicedyrektorów Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, w 
skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. 
Króla Stefana Batorego; 

wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej 
powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów 
kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 
edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły, uwzględniane odpowiednio w 
programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów 
ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw 
programowych. 
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Informacje ogólne o Szkole 

  

 Liceum Ogólnokształcące  im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefna Batorego 
wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

 Liceum Ogólnokształcące jest placówką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

realizuje: 

 programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego, 

 ramowy plan nauczania, 

 realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

 Siedzibą Szkoły jest budynek położony w miejscowości Braniewo, przy ul. Wiejskiej 2. 

 Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych 
w odrębnych przepisach. 

 Liceum Ogólnokształcące na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Zespół Szkół Budowlanych w 
Braniewie – Liceum Ogólnokształcące im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana 
Batorego”. 

 Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Braniewski. 

 Organem nadzorującym Szkołę jest Kurator Oświaty w Olsztynie. 

 Cykl kształcenia w Szkole trwa 4 lata. Nauka odbywa się w systemie dziennym. 

 Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadpodstawową na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, 
dającą wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa 
ukończenia liceum.  

 W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, maksymalny okres 
uczęszczania do dziennego liceum wynosi do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku uczniów 
posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do ukończenia 24 roku życia.  

 Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, 
stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych  
i finansowych szkoły na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa. 
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Misja Szkoły i model absolwenta 

  

 Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a 
osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 

 Misja Szkoły: 

1) będziemy  nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie 
rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo 
ważny, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces; 

2) przygotowujemy uczniów liceów do kontynuowania nauki; 

3) Misję Liceum Ogólnokształcącego i Model Absolwenta określa Dział I, rozdział 3 Statutu Zespołu 
Szkół Budowlanych wBraniewie.  

 

 

Rozdział 4 
Cele i zadania Szkoły 

  

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym 
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

 Cele i zadania Szkoły określa Dział I, rozdział 4 Statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.  
 

  

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania 
wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 

  

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów , stopień zadowolenia uczniów i rodziców, 
realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów  
i zadań Szkoły w celu doskonalenia procesów w niej zachodzących. 

  

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-
obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami 
i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 
placówkę. 

  

Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, 
zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 
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 Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą 
działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania  
o charakterze wychowawczym i uwzględniającym zagadnienia z  zakresu prolilaktyki, stosownie 
do zdiagnozowanych zagrożeń i ryzyk wystąpienia poszczególnych zagrożeń w Szkole, w 
środowisku przebywania uczniów. 

3.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzą spójną 
całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkoła i nauczyciele realizują cele i zadania określone w podstawach kształcenie ogólnego zgodnie  
z warunkami i zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 
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DZIAŁ II 

Sposoby realizacji zadań Szkoły 

  

W realizacji zadań Szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka. 

Rozdział 1 
Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne i zasady ich 

dopuszczenia 
 

  

Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w Szkole. 

 Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne oraz wymagania i zasady dopuszczenia do użytku 
w Liceum Ogólnokształcącym szczegółowo określa  Dział II, rozdział 1 statutu Zespołu Szkół Budowlanych 
w Braniewie. 

 
Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w Szkole 

  

 Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym, 
który obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  
i rodziców. 

 Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w Liceum Ogólnkkształcącym szczegółowo opisuje Dział 
II, rozdział 2 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

 
Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami 

  

Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej  w Szkole. 

 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 19. roku 
życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 

 Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki 
zdrowotnej w Szkole. 

 Organizację opieki zdrowotnej nad uczniami Liceum Ogólnokształcącego szczegółowo określa Dział II, 
rozdział 3 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 
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Organizacja naucznia w Szkole 

  

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

 dydaktyczno-wyrównawcze, 

 zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.); 

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę  
i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż języki obce nowożytne nauczane w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 Organizacja naucznia w Liceum Ogólnokształcącym szczegółowo opisana jest w Dziale II, rozdział 4 statutu 
Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.  

Rozdział 5 
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u 

  

 Uczniom Liceum Ogólnokształcącego na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego 
ucznia Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 Szczegółowo organizację nauki religii/etyki i WDŻ określa Dział II, rozdział 5 statutu Zespołu Szkół 
Budowlanych w Braniewie.  

Rozdział 6 
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć 

  

 Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego określa Dział II, rozdział 6 statutu Szkoły. 
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Rozdział 7 
         Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

  

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w 
szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia   i zawodu.  

 Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu 
informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W 
przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych 
i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i 
zainteresowaniami.  

 Szczegółowo wewnętrzyny system doradztwa zawodowego reguluje Dział II, rozdział 7 statutu Szkoły.  

Rozdział 8 
         Wolontariat w szkole 

  

 W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

 Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, 
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / 
opiekuna prawnego na działalność w klubie.  

 Wolontariat szczegółowo opisuje Dział II, rozdział 8 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

 

Rozdział 9 
Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom w Szkole 

  

 W Szkole powołano inspektora do spraw bezpieczeństwa. 

 Do zadań inspektora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów Szkoły (nauczycieli, uczniów, 
rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi Szkołę w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa uczniów; 

3) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  i naruszania 
bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów; 

4) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa Szkoły oraz uczniów (kierownik 
administracyjny); 

5) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Szkole; 

6) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 
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 Działania Liceum Ogólnokształcącego w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom reguluje Dział II, 
rozdział 9 statutu Szkoły. 

Rozdział 10 
         Pomoc materialna uczniom 

  

  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 
rodzinnych i losowych poprzez:  

1) udzielanie pomocy w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia; 

2)  pomoc w ubieganiu się o dopłaty z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej; 

3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych. 

 Zasady udzielania pomocy szczegółowo określa Dział II, rozdział 10 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie. 

Rozdział 11 
           Działalność innowacyjna 

  

 Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności Szkoły. Innowacją pedagogiczną 
są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości 
pracy szkoły oraz rozwój kompetencji uczniów  i nauczycieli.  

 Innowacja szczegółowo określa Dział II, rozdział 11 statutu Szkoły. 

Rozdział 12 
               Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki  

  

 Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które określa Dział II, rozdział 12 statutu Szkoły.  
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DZIAŁ III 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i formy 

wspierania uczniów  

  
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

  

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i 
nauczycielom. 

 Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szczegółowo określa Dział III , rozdział 
1 statutu Szkoły. 

 

 
      Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

  

W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest 
w oddziałach ogólnodostępnych . Określa je Dział III, rozdział 2 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie. 

Rozdział 3 
      Nauczanie indywidualne 

  

 Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się 
indywidualnym nauczaniem. 

 Indywidualne nauczanie określa Dział III, rozdział 3 statutu Szkoły.  

Rozdział 4 
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

  

 Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki 
zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru. 

 Indywidualny tok nauki określa szczegółowo Dział III, rozdział 4 statutu Szkoły.  
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DZIAŁ IV 

Organy szkoły i ich kompetencje 

  

 Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada  Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rada Rodziców; 

6) Rzecznik Praw Ucznia. 

  

Każdy z wymienionych organów w §  28 ust. 1 działa zgodnie z ustawą -Prawo oświatowe i ustawą o 
systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 
organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły. 

 

 
Dyrektor Szkoły  

  

 Dyrektor Szkoły : 

1) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

2) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;  

5) jest przedstawicielem administratora danych osobowych.   

  

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim 
przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. Jest przewodniczącym Rady 
Pedagogicznej. 

  

Zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa Dział IV, rozdział 1 statutu Zespołu Szkół 
Budowlanych w Braniewie. 
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Rada Pedagogiczna 

  

 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.  

 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Budowlanych.  

 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.  

  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady 
Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed 
posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach 
wyjątkowych termin 3 - dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do 
wykonywania swoich zadań zastępcę.  

 Kompetencje oraz funkcjonowanie Rady Pedagogicznej określa Dział IV, rozdział 2 statutu Szkoły. 

Rozdział 3 
          Rada Rodziców 

  

 Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły. 

 Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół Budowlanych. 

 W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału 
szkolnego wchodzącego w skład Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych.  

 Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do 
doskonalenia jej statutowej działalności. 

 Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej i wychowawczej funkcji Szkoły. 

 Wybory do Rady Rodziców, zadania i kompetencje określa Dział IV statutu Szkoły. 

Rozdział 4 
Samorząd Uczniowski 

  

 W Liceum Ogólnokształcącym  działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych. 

 Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 Szczegóły dotyczące Samorządu Uczniowskiego określa Dział IV, rozdział 4 statutu Zespołu Szkół 
Budowlanych w Braniewie. 
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Rozdział 5 
        Rzecznik Praw Ucznia 

  

W Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie działa Rzecznik Praw Ucznia. 

 Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie Szkoły.  

 Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa rok szkolny.  

 Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie. 

  

Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia. 

 Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia określa Dział IV, rozdział 6 statutu Szkoły. 

Rozdział 6 
       Zasady współpracy organów Szkoły 

  

Zasady współpracy organów Szkoły.  

 Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając 
swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 

 Zasady współpracy organów  Szkoły określa Dział IV, rozdział 7 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie. 

Rozdział 7 
       Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły  

  

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły. 

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły. Szczegóły określa Dział IV, rozdział 8 statutu Zespołu Szkół 
Budowlanych w Braniewie.  
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 DZIAŁ V 

  Organizacja szkoły 

  
Baza Szkoły 

  

 Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada: 

1)  sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2)  bibliotekę; 

3)  4 pracownie komputerowe ze stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do internetu; 

4)  salę gimnastyczną; 

5) boisko sportowe Orlik; 

6) gabinet terapii pedagogicznej; 

7) gabinet medycyny szkolnej; 

8) szatnię; 

9) sklepik szkolny. 

Rozdział 2 
   Organizacja  pracy Szkoły 

  

Arkusz organizacyjny 

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  Dział V, rozdział 
2  statutu Szkoły. 

 

Rozdział 3 
   Praktyki studenckie 

  

 Liceum Ogólnokształcące  może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi 
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

 Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk 
studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły. 
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Rozdział 4 
              Biblioteka szkolna i jej regulamin 

  

     Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 

 Biblioteka jest :  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad 
zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej; 

4) z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Budowlanych. 

  Szczegóły biblioteki i ICIM określa Dział V, rozdział 4 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.  

 

Rozdział 5 
         Internat i jego regulamin 

  

 Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, 
przeznaczoną dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, a w miarę 
posiadania wolnych miejsc dla uczniów innych szkół. Życie w internacie wymaga, by  wszyscy 
wychowankowie w miarę swych sił i możliwości byli odpowiedzialni za  atmosferę w nim panującą. 

 Szczegóły dotyczące działalności Internatu i jego regulaminu określa Dział V, rozdział 5 statutu Szkoły.  
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DZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

  

 

 Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły szczegółowo określa Dział VI statutu Zespołu Szkół 
Budowlanych w Braniewie. 

 

 

DZIAŁ VII 

Uczniowie Szkoły 

 
Zasady rekrutacji 

  

 Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres  oraz zakres 
uprawnień  i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji  
zwany dalej „Regulaminem”. 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji określa Dział VII, rozdział 1 statutu Szkoły. 

 
Obowiązek nauki 

  

 Obowiązek nauki trwa od ukończenia szkoły podstawowej i nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku 
życia. 

 Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 

 Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 
miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. 

Rozdział 3 
       Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

  

Członek społeczności szkolnej.  

 Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady 
przyjmowania sposób. Jego prawa i obowiązki określa Dział VII, rozdział 3 statutu Szkoły. 
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Rozdział 4 
      Prawa i obowiązki uczniów 

 

   

 Prawa i obowiązki ucznia szczegółowo określa Dział VII, rozdział 4 statutu Zespołu Szkół w Braniewie.  

Rozdział5 
         Nagrody i kary 

  

 Nagrody i kary szczegółowo określa Dział VII, rozdział 5 statutu Szkoły. 

Rozdział 6 
               Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy 

  

 Szczegółowe zasady  przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów, procedury 
postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły lub skreślenia z listy oraz zasady 
zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych określa szczegółowo Dział 
VII, rozdział 6 statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

 

 

DZIAŁ VIII 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

  

 Wewnątrzszkolne zasady oceniania szczegółowo określa Dział VIII statutu Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie. 

 

DZIAŁ IX 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w 

Szkole 

  

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami 
patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren Szkoły sprawują: 
pracownik obsługi Szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

 Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 
pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw 
międzylekcyjnych. 

 Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole określa szczegółowo Dział IX statutu Szkoły 
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DZIAŁ X 

Ceremoniał szkolny 

  

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem 
sztandaru Szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych. 
Szczegóły określa Dział X statutu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

 

DZIAŁ XI 

Regulamin mundurowy kadetów klas 

wojskowych 

REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH 

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY 

CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH 

Przepisy ogólne 

 Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych, zwany dalej „regulaminem mundurowym” 
opracowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w 
sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem 
zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania oznak wojskowych przez żołnierzy 
zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173). 

 Regulamin mundurowy określa: wzory kroju i barwy (zwanej dalej „kamuflażem”) umundurowania kadeta 
oraz sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich kadetów. 

 Umundurowanie kadeta zwane dalej „mundurem”, określone w niniejszym regulaminie obowiązuje 
wszystkich uczniów klas wojskowych uczestniczących programie wspierania przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 
Mundurowych, zwany dalej „Programem MON”. 

 Regulamin mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta określając zestawy umundurowania i 
okoliczności ich zastosowania. 

 Mundur, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności kadetów do placówki 
edukacyjnej uczestniczącej w programie MON. 

 Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany na podstawie 
przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki. 

 Oznakami są: 

1) oznaka stopnia kadeta - określająca rok nauki ,  oznaka identyfikacyjna placówki edukacyjnej ; 

2) oznaka funkcji kadeta z zachowaniem stopnia (roku nauki) określająca funkcję w klasie lub grupie 
szkoleniowej; 

3) orzeł na beret przeznaczony dla klas wojskowych; 

4) oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta; 
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5) oznaka przynależności państwowej; 

6) oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej. 

 Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz utrzymywanie go w 
należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny. 

 Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków szkolnych 
związanych z edukacją wojskową - w szczególności podczas: 

1) zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do miejsca zamieszkania) 
w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”; 

2) szkolenia praktycznego; 

3) obozów szkoleniowych; 

4) innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym,1 zawodów użyteczno-
bojowych, sportowo-obronnych i obronnych; 

5) uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych, szkolnych. 

 Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrekcja placówki edukacyjnej lub koordynator 
programu MON w porozumieniu z dyrekcją placówki edukacyjnej. 

 Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności: 

1) rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze); 

2) okoliczności występowania w poszczególnych zestawach ubiorczych; 

3) zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego; 

4) zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia (roku nauki); 

5) wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych zestawach ubiorczych. 

 Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych. 

 W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki wykonywanego obowiązku 
szkolnego można (o każdej porze roku) nosić mundur letni, mundur zimowy i ubranie ochronne. 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 roku – w 
zależności od potrzeb (istniejących warunków pogodowych – atmosferycznych). Na przykład – w okresie 
letnim nosi się tylko mundur, w okresie zimowym na mundur nosi się ocieplacz pod kurtkę i kurtkę ubrania 
ochronnego. Ocieplacze pod kurtki i kurtki ubrania ochronnego nosi się także przy niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych, również w okresie letnim. 

 Podczas noszenia munduru należy: 

1) użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały określone  
i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem; 

2) każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany do budowy 
ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i 
fason; 

3) 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. można stosować mundury i części umundurowania, które 
np. utraciły wyrazistość koloru lub zostały w nich dokonane naprawy krawieckie / szewskie / 
kaletnicze podtrzymujące ich okres używalności pod warunkiem, że spełniają warunki określone 
w przepisach BHP; 
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4) w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – należy występować 
wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych o wysokich walorach 
reprezentacyjnych i wizerunkowych. 

 Zabrania się kadetom: 

1) noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi  
i na odwrót; 

2) noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw oraz stosowania 
oznak innych państw. 

 Nakazuje się kadetom: 

1) nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym regulaminem zestawów 
ubiorczych z właściwymi oznakami (przynależności państwowej, stopnia roku nauki, 

rozpoznawczymi, identyfikacyjnymi i funkcyjnymi); 

2) nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych oraz specyfiki 
wykonywanego zadania; 

3) w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna występować w 
umundurowaniu jednolitym, określonym przez organizatora przedsięwzięcia; 

4) zawsze  prezentować  się  należycie,  nosić  mundur  z  szacunkiem  –  godnie; 

5) reprezentując klasę wojskową i placówkę edukacyjną, pamiętając o jej patriotycznym  
i proobronnym  charakterze; 

6) kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone włosy i ogoloną 
twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają być krótko i schludnie przystrzyżone); 

7) kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone lub krótko upięte włosy 
oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo pomalowanych paznokci, będącym  
w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem elementów wymienionych w pkt. 1. 

 Zezwala się kadetom występującym w mundurze: 

1) przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, mapniki lub torby w 
kolorach innych niż w kamuflażu wz. 93 „Pantera” zwanego dalej „kamuflażem pantera” (jest to 
kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego) - jednak w 
stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych odcieniach szarości lub khaki; 

2) nosić zegarek na ręce, obrączkę, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, 
opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.). 

 Zasady umundurowania i oznakowania nauczycieli / opiekunów klas mundurowych, którzy są żołnierzami 
w służbie czynnej, żołnierzami rezerwy (NSR), żołnierzami terytorialnej służby wojskowej określają 
przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r.  
w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez 
żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173). 

 Nauczyciele / opiekunowie klas mundurowych niebędący żołnierzami – nie noszą umundurowania, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy są oni członkami stowarzyszeń lub organizacji społecznych – zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów 

 Na każdą okoliczność określoną w pkt. 9 – ubiór kadeta (w zakresie umundurowania) ustala zawsze 
właściwy przełożony (lub organizator przedsięwzięcia – szkolenia, uroczystości, itp.), zarówno  
w przypadku wystąpień indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych. 

 Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych. 

 Przełożony określający zestaw ubiorczy ponosi pełną odpowiedzialność za: 
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1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego; 

2) utrzymywanie dyscypliny ubiorczej wśród podległych mu kadetów. 

 Zestaw ubiorczy kadetów przebywających służbowo poza granicami kraju ustala dyrekcja właściwej 
placówki edukacyjnej. 

 Ubiór kadeta musi być zawsze zgodny z aktualnym regulaminem mundurowym klas wojskowych. 
Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne. 

Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy) 

 Zasadniczym wzorem kroju umundurowania polowego kadeta jest umundurowanie polowe Wojska 
Polskiego, wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni i bluzy, posiadającej 
stójkę pod szyją oraz pozbawionej ściągacza z tyłu. 

 Dopuszcza się użytkowanie przez kadetów umundurowania wzorowanego na umundurowaniu 
określonym w pkt. 25, jednakże tylko w przypadku, gdy wygląd wizualny tego umundurowania jest zgodny 
z krojem i kamuflażem pierwowzoru (np. mundur wzorowany jest wykonany z innego materiału, posiada 
uproszczone wszycie kieszeni itp.), musi jednak posiadać wszystkie elementy pierwowzoru tj. kieszenie, 
patki, rzepy itp. 

 Jedynym  obowiązującym  kamuflażem  umundurowania  polowego  kadeta  jest kamuflaż „Pantera”. 

 Nogawki spodni munduru mogą być noszone przez kadetów na dwa sposoby, z zachowaniem zasad:  
 

1) podczas przedsięwzięć wewnętrznych placówki edukacyjnej – jeżeli zarządzi tak przełożony 
kadeta – każdy kadet indywidualnie może mieć nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów 
lub opuszczone na cholewki butów; 

2) w czasie oficjalnych wystąpień – przełożeni kadeta są zobowiązani dopilnować, aby cały 
pododdział szkolny posiadał nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów. Dotyczy to również 
indywidualnych, oficjalnych wystąpień kadetów (np. wystąpienie do wyróżnienia, odznaczenia, 
asysty honorowej, itp.). 

Okoliczności noszenia umundurowania polowego 

 Umundurowanie polowe jest noszone przez kadeta podczas: 

1) reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami państwowymi, 
resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami społecznymi; 

2) obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wojskowych, szkolnych, lokalnych 
lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty 
charakter; 

3) przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej; 

4) wyróżniania kadeta; 

5) realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym (w 
tym: zajęcia lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki edukacyjne, wizyty w 
JW., wizytacje szkoły itp.). 

 

 

Obuwie 

 Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie 
obuwie taktyczne) w kolorze czarnym , z cholewką i wiązaniem ponad kostkę i twardą podeszwą 
antypoślizgową. 
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 Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny (użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd 
noszonego obuwia. W związku z tym zobowiązany jest właściwie użytkować i konserwować obuwie tj. 
czyścić, suszyć, pastować, (impregnować) i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym. 

Nakrycia głowy 

 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 (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość 
barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) wg modelu przestrzeni barw 
RGB3 lub czapka zimowa koloru czarnego w warunkach niskich temperatur. 

 Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych (opisany w pkt. 
35). Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta (roku nauki). 

 Zasady noszenia beretu: 

1) beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim; 

2) beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się na środku czoła 
ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół ku tyłowi opada na prawe ucho; 

3) w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni opuszczonej wzdłuż szwu lewej 
nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub złożony na pół w lewej, udowej kieszeni spodni 
munduru polowego (schowany niewidoczny). 

 Wizerunek orła klas wojskowych w Pionie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych stanowi orzeł 
Wojsk Lądowych SZ RP na tle rozety w kształcie półsłońca tzw. „słoneczka kadeckiego" pochodzącego z 
odznaki na czapce kadetów II RP i wskazuje na powiązanie historyczne rodowodu symboliki Korpusu 
Kadetów II RP ze współczesnym związkiem klas wojskowych z SZ RP i MON. Wypełnienie tarczy amazonek 
znajdującej się pod orłem jest koloru granatowego identyczne jak kolor beretu. Barwa granatowa tła 
naszywki na beret i wypełnienia tarczy amazonek związana jest z barwami Korpusu Kadetów II RP. 
Wizerunek orła klas wojskowych (wzór zamieszczono na stronie internetowej Biura Do Spraw 
Proobronnych pod adresem: http://bdsp.wp.mil.pl – w zakładce „POZOSTAŁE -PROGRAM PILOTAŻOWY - 
REGULAMIN MUNDUROWY”) stanowi naszywka na beret wykonana ma podkładzie w kolorze tkaniny 
identycznym do koloru beretu lub haft komputerowy wykonany bezpośrednio na tkaninie beretu. Haft 
orła i „słoneczka kadeckiego” wykonany jest nicią w kolorze białym lub srebrnym. 

 Czapkę zimową koloru czarnego nosi się w warunkach niskich temperatur (zimowych) tylko podczas 
szkolenia oraz dojazdu i powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach zimowych nie umieszcza się żadnych 
oznak ani symboli. 

Okrycia wierzchnie 

 Ubranie ochronne typu Gore-Tex na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z kurtki, ocieplacza 
typu „Polar” i spodni . 

 Ubranie ochronne nosi się: 

1) w komplecie z kurtką, z ocieplaczem i ze spodniami ubrania ochronnego; 

2) w zestawie z kurtką i ocieplaczem typu „Polar" do munduru polowego. Dopuszcza się noszenie 
ocieplacza typu „Polar" bez kurtki ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym, ale 
tylko na terenie szkoły / placówki lub obiektu szkoleniowego. Nie nosi się samych spodni ubrania 
ochronnego w zestawie z mundurem polowym lub ocieplaczem typu „Polar". Kurtka i ocieplacz 
typu „Polar" ubrania ochronnego powinny być zapięte jednak dopuszcza się rozpięcie zamka pod 
szyją. Kaptur od kurtki zgodnie z decyzją właściwego przełożonego powinien być schowany 
(odpięty) lub wyciągnięty (dopięty). Nogawki spodni ochronnych powinny być zawsze opuszczone 
na cholewki butów (trzewików). 

 Przełożony klasy wojskowej jest zobowiązany dbać o jednolitość w zakresie stosowanego okrycia 
wierzchniego przez kadetów. 
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Dodatki do umundurowania 

 Szalokominiarka –  koloru khaki lub czarna może być używana jako: 

1) szalik (komin) pod kurtkę ubrania ochronnego typu Gore-Tex; 

2)  ocieplacz pod hełm; 

3) szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego; 

4) kominiarka, czapka lub opaska na głowę. 

 Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termoaktywne) z krótkim lub długim rękawem zaleca się stosować 
kolorystycznie jednolite – w kolorze czarnym lub khaki - w wystąpieniach zbiorowych jednolite. 

 Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho. W takim wypadku poncho musi być w 
kamuflażu Pantera wz. 93. Kaptur od poncha zakłada się na beret lub czapkę zimową. 

 Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym lub khaki (w przypadku wystąpień 
zbiorowych o kolorze rękawic decyduje bezpośredni przełożony kadeta dbając o jednolitość). 

 Kompanie (pododdziały) honorowe (reprezentujące szkołę), posterunki honorowe, poczty sztandarowe, 
poczty flagowe, dowódcy uroczystości występujący w składzie asysty honorowej, mają obowiązek 
dodatkowo stosować rękawice pięciopalczaste koloru czarnego (zarówno zimą jak i latem). Dodatkowo 
mogą stosować jednolite kolorystycznie i jednakowo wiązane apaszki, pasy żołnierskie (parciane w kolorze 
zielonym). 

 Dowódca  uroczystości,  sztandarowy oraz dowódcy i asystujący  pocztów sztandarowych i flagowych 
mogą ponadto występować w czasie uroczystości z pasem służbowym (skórzanym) i koalicyjką w kolorze 
czarnym oraz z szablą (rekomendowany wzór wojskowy – szabla Wojsk Lądowych wz. 76/90) lub jej repliką 
w pochwie zawieszonej na pasie. 

 Pododdziały i osoby funkcyjne asysty honorowej mogą występować w galowych mundurach szkolnych 
innego wzoru niż mundur polowy, przy zachowaniu ich jednolitego wyglądu wśród wszystkich 
występujących w asyście podczas uroczystości. 

 Poczet sztandarowy występuje z rozwiniętym sztandarem szkoły / placówki, w składzie: dowódca pocztu, 
sztandarowy i asystujący. Dodatkowo sztandarowy wyposażony jest w szarfę w barwach biało-czerwonych 
lub bandolier4 w barwach symbolizujących barwy Rzeczypospolitej Polskiej przewieszony przez prawe 
ramię. 

Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 

 Bluzę  munduru  polowego można  użytkować  z  podwiniętymi  lub  opuszczonymirękawami  oraz  ze  
stójką  zapiętą  pod  szyją  lub  rozłożoną  na  wzór  kołnierza (decyduje bezpośredni przełożony kadeta, 
według potrzeb w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość). 

 Koszulobluzę polową w kamuflażu Pantera wz. 93 nosi się tylko do spodni munduru polowego 
(wpuszczoną w spodnie). W takim przypadku, jako pasek do spodni należy stosować pas występujący w 
komplecie ze spodniami. 

 Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako plakiety na rzepach, za 
wyjątkiem: 

1) orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie z tkaniny do beretu lub 
wyhaftowany bezpośrednio na tkaninie beretu; 

2) oznak stopni / funkcji kadeta noszonych w formie pochewki naramiennika koszulobluzy polowej 
lub patki bluzy munduru polowego. 

Zestawy ubiorcze 

 W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób: 

1) spodnie munduru polowego; 
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2) bluza munduru polowego (koszulobluza polowa w kamuflażu Pantera wz. 93); 

3) buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym; 

4) podkoszulek w kolorze czarnym lub khaki (o kolorze podkoszulka pod bluzą munduru decyduje 
bezpośredni przełożony kadeta – w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość); 

5) beret koloru granatowego . 

 W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, niskich temperatur) 
kadet powinien być umundurowany w następujący sposób: 

1) spodnie munduru polowego; 

2) bluza munduru polowego (nie trzeba zakładać w przypadku występowania w bluzie ocieplającej 
typu „Polar” i/lub kurtce ubrania ochronnego – jako okryciu wierzchnim); 

3) buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym; 

4) podkoszulek koloru czarnego lub khaki, z krótkim lub długim rękawem, zwykły lub termoaktywny 
(o kolorze podkoszulka pod bluzą munduru decyduje bezpośredni przełożony – w przypadku 
wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość); 

5) beret w kolorze granatowym lub czapka zimowa w kolorze czarnym  
(w przypadku wystąpień zbiorowych – bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość 
w zakresie stosowanego rodzaju nakrycia głowy); 

6) ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar" w kolorze czarnym lub khaki jako podpinkę 
kurtki lub okrycie wierzchnie (w przypadku braku kurtki ubrania ochronnego); 

7) kurtka ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”; 

8) spodnie ubrania ochronnego stosować tylko w komplecie z kurtką ubrania ochronnego (jeżeli 
zadecyduje o ich użyciu bezpośredni przełożony kadeta w przypadku wystąpień zbiorowych, 
dbając o jednolitość). 

 Dopuszcza się stosowanie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar" jako okrycia 
wierzchniego, ale tylko na terenie szkoły/placówki lub podczas szkolenia. 

 W przypadku wystąpień zbiorowych bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość 
stosowanego rodzaju okrycia wierzchniego. 

 Kadeci w zakresie doboru oporządzenia taktycznego, plecaka oraz innych elementów osobistego 
wyposażenia taktycznego powinni kierować się zasadą jednolitości kamuflażu. Obowiązującym kolorem 
umundurowania jest kamuflaż Pantera wz. 93, a w związku z tym należy dążyć do posiadania ww. 
osobistego wyposażenia taktycznego (dowolnej marki) – pokrytego takim właśnie kamuflażem. Dopuszcza 
się jako kamuflaż alternatywny w przypadku oporządzenia taktycznego, plecaka, torby, mapnika, 
kamizelki taktycznej itp. – kolor khaki lub czarny. 

Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych 

 Oznakę przynależności państwowej  - w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na 
obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej, ocieplacza pod kurtkę ubrania 
ochronnego typu „Polar", kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex - w miejscu do tego przeznaczonym.  

 Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej 
Polskiej stosowanej na mundurach żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą 
Rzeczypospolitej Polskiej. innego wymiaru lub kształtu niż stosowana w SZ RP, lecz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi godła i barw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Oznaki stopni (roku nauki), oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia (roku nauki), które stanowią 
pochewki oraz plakiety w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), 
Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0) według modelu 
przestrzeni barw RGB haftowanymi w kolorze żółtym, nosi się: 
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1) na patce munduru polowego wz. 2010; 

2) na naramiennikach koszulobluzy polowej; 

3) na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu 
„Polar" na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy samoprzyczepnej (tzw. rzepa). 

 Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat (rys. 11) nosi się centralnie na środku górnej 
kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru polowego. Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na 
bluzie munduru polowego. 

 Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej stanowi plakieta na podkładce w kolorze ciemnoszarym o 
wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą szkoły lub skrótem tej nazwy haftowaną literami w kolorze białym 
lub srebrnym. 

 Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się: 

1) na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego / koszulobluzy polowej; 

2) na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu 
„Polar" z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru polowego / koszulobluzie 
polowej) nad oznaką stopnia (roku nauki). 62. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta 
stanowi plakieta na podkładce w kolorze wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm 
na 25 mm z nazwiskiem haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5 - 10 mm. 

 Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie: 

1) bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego i koszulobluzy polowej; 

2) na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex i 
ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar". 

Postanowienia końcowe 

 Przełożeni kadetów są zobowiązani dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów 
bezpośrednio im podległych. 

 Przełożeni  kadetów  decydują  o  wyglądzie  zewnętrznym  swoich  podwładnych (wg  wytycznych  
określonych  niniejszym  regulaminem  mundurowym)  oraz ponoszą odpowiedzialność za uchybienia w 
tym względzie. 

 W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są bezpośrednio odpowiedzialni 
za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych. 

 W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo regulować zasady umundurowania swoich 
podwładnych – elastycznie – jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 Zezwala się kadetom na użytkowanie starszych wzorów umundurowania polowego Wojska Polskiego np. 
mundurów polowych wz. 93, kurtek polowych z podpinką wz. 93, itp., ale tylko mundurów w kamuflażu 
wz. Pantera 93 oraz mundurów polowych, które utraciły walory reprezentacyjne np. mocno spranych, po 
naprawach krawieckich, o widocznych uszkodzeniach jednak spełniających wymogi BHP: 

1) podczas szkolenia na terenie obiektów szkoleniowych, strzelnicach, placach ćwiczeń, poligonach, 
torach przeszkód itp.; 

2) podczas obozów szkoleniowych, zawodów użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych  
i obronnych na czas wykonywania zadań (konkurencji); 

3) podczas zabezpieczania prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz niesienia 
pomocy ludności poszkodowanej w sposób zorganizowany przez szkołę. 

 W przypadku nie dysponowania przez szkołę mundurami wz. 2010 i zestawami ubrania ochronnego 
dopuszcza się użytkowanie przez kadetów munduru polowego wz.93 i kurtki polowej wz. 93 do 
zakończenia okresu przejściowego. 
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 Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym (dotyczące  umundurowania)  
regulują zarządzenia  właściwych  przełożonych (dyrekcja placówki edukacyjnej), którzy ponoszą za nie 
bezpośrednią odpowiedzialność. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Dotychczas obowiązujące zasady użytkowania 
umundurowania wojskowego przez kadetów klas wojskowych mają zastosowanie do zakończenia okresu 
przejściowego tj. do dnia 31.12.2019 roku.  
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ANEKS do REGULAMINU MUNDUROWEGO KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH 

Noszenie stopni służbowych 

 Ustala się następujące stopnie dla uczniów – kadetów klas wojskowych Zespołu Szkół Budowlanych  
w Braniewie 

1) Uczeń – kadet do ślubowania nie posiada stopnia i nie nosi pochewki oznaczającej stopień; 

2) Młodszy kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi podczas ślubowania, nosi pochewkę bez 
oznaczenia stopnia; 

3) Kadet- stopień nadawany uczniowi – kadetowi I roku, który w wyniku klasyfikacji semestralnej 
uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej ocenę dobrą 
z zachowania, nosi pochewkę z jedną „belką”; 

4) Starszy kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi I roku, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej ocenę dobrą 
z zachowania, nosi pochewkę z dwiema „belkami”; 

5) Kapral kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi II roku, który w wyniku klasyfikacji 
semestralnej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej 
ocenę bardzo dobrą z zachowania, nosi pochewkę z trzema „belkami”; 

6) Starszy kapral kadet – stopień nadawany uczniowi – kadetowi II roku, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,75 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej ocenę 
bardzo dobrą z zachowania, nosi pochewkę z czterema „belkami”; 

7) Kadet prymus – stopień nadawany uczniowi – kadetowi III roku, który w wyniku klasyfikacji 
semestralnej uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 5,00 i wzorową ocenę z zachowania, nosi 
pochewkę z pięcioma „belkami”. 

 Awansu dokonuje się jednorazowo po klasyfikacji semestralnej i rocznej. Osiągnięcia w nauce  
i zachowaniu mają na możliwość awansu. Ukończenie klasy nie jest jednoznaczne z koniecznością 
uzyskania awansu. 

 Uczeń – kadet, który nie uzyska stopnia awansu w trybie przewidzianym w regulaminie, może go otrzymać 
każdorazowo po klasyfikacji semestralnej i rocznej po spełnieniu wymagań na dany stopień awansu. 

 Sprawy awansu i degradacji podejmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej 

 O awans ucznia – kadeta występuje wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii prowadzących zajęcia z 
uczniem oraz jego wychowawcy. 

 Przewiduje się obniżenie stopnia następuje ono na pisemny wniosek wychowawcy klasy zawierający 
wyczerpujące uzasadnienie, po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Radę Pedagogiczną. 

 Przewiduje się możliwość w degradacji w stopniu ucznia – kadeta w wyniku rażących aktów naruszenia 
Regulaminów obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

 Degradacja stopniu ucznia – kadeta jest równoznaczna z usunięciem ucznia – kadeta z klasy wojskowej. 
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DZIAŁ XII 

Postanowienia przejściowe 

  

Zapisy niniejszego działu stosuje się dla oddziałów 3 - letniego liceum: 

 Nauka w oddziałach 3-letniego liceum trwa 3 lata. 

 Z dniem 1 września 2020 roku wygasza się klasy pierwsze, a kolejnych latach odpowiednio drugie  
i trzecie. 

 Do oddziałów 3-letniego liceum nie stosuje się zapisów zawartych w: 

1) § 2 ust. 8; 

2) § 2 ust. 9 , 10; 

3) § 20 ust. 1, 6; 

 Uczniowie oddziałów  3-letniego liceum wybierają od 2 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym. 
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DZIAŁ XIII 

Postanowienia końcowe 

  

 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być 
sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie 
oświaty. 

 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

  

 Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Rady Rodziców; 

4) organu prowadzącego Szkołę; 

5) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Szkoły. 

 Tryb wprowadzania zmian (nowelizacj) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 

 O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. 

 Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po pięciu nowelizacjach w formie obwieszczenia. 

  

Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie. 

 

  

  Uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2019 r. przyjęto do stosowania. 

 


