
ANKIETA KANDYDATA 

 

DANE UCZNIA 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię (imiona) i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe (email i telefon) 

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 Rodzic 1/ Opiekun prawny 1 Rodzic 2/Opiekun prawny 2 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

PESEL   

Mail   

Telefon   

□ Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych.  

□ Wyrażam zgodę, aby odbiorcą moich danych osobowych była Gdańska Platforma Edukacyjna. (Powyższe 

dane potrzebne są do prawidłowego funkcjonowania dziennika elektronicznego – utworzenia konta rodzica) 

 

ZOBOWIAZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU MUNDUROWEGO 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kandydata 

 

……………………………………………..….…  …………………………………………………… 

Miejscowość i data      Podpis rodzica 

 
 

Załączniki: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

3. Kserokopia aktu urodzenia 

4. 2 zdjęcia legitymacyjne 
 



Wyciąg z regulaminu klas mundurowych i stroju klas niemundurowych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§ 1 

Do uczniów klas mundurowych i niemundurowych IV LO z OMS mają 

zastosowanie postanowienia Statutu Szkoły oraz wydane na jego podstawie 

regulaminy, programy i zarządzenia, o ile przepisy niniejszego Regulaminu 

nie stanowią inaczej. 
§ 2 

Regulamin określa: 

1. Wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych, w szczególności: zasady 

umundurowania, dystynkcje (pagony) i znaki identyfikacyjne uczniów klas 

mundurowych, zasady i sposób noszenia umundurowania i jego elementów oraz 

zasady kontroli umundurowania. 

2.  Wygląd zewnętrzny uczniów klas niemundurowych. 

3. Prawa i obowiązki uczniów IV LO z OMS. 
4. Zasady oceniania i frekwencję uczniów IV LO z OMS. 

 

Rozdział II: Umundurowanie uczniów klas mundurowych 

§ 3 

1. Noszenie munduru przez uczniów klas mundurowych jest obowiązkowe. 

2. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia 

do klasy mundurowej. Mundur ucznia powinien być symbolem patriotyzmu 
i szacunku dla służb mundurowych. 

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

uczesanie (włosy upięte lub gładko uczesane). 

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

okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu 

estetycznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą 

i postępowaniem reprezentuje IV Liceum Ogólnokształcące. 

5. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział III: Zasady i sposób noszenia umundurowania i jego elementów. 

§ 12 

1. Mundur powinien być zawsze czysty, schludny i dopasowany do sylwetki. 

2. Koszulę czystą i wyprasowaną nosi się z krawatem i dystynkcjami. Należy ją 

włożyć w spodnie/ spódnicę (także podczas przerw lekcyjnych). 
3.  Krawat powinien ściśle przylegać do kołnierzyka koszuli. Wszystkie guziki 

koszuli powinny być 

zapięte. 

§ 13 

1. Uczniowie klas mundurowych obowiązani są do noszenia munduru: 

a) w trakcie wszystkich zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zajęć wychowania 

fizycznego i samoobrony), 

b) w trakcie przerw międzylekcyjnych, 
c) w trakcie uroczystości szkolnych (tzw. dzień galowy), 

d) w trakcie wycieczek szkolnych (tzw. dzień galowy), 

e) w trakcie imprez organizowanych przez Morski Oddział Straży Granicznej, 

Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, Inspektorat Służby Więziennej, 

Państwową Straż Pożarną oraz inne formacje służb mundurowych (tzw. dzień 

galowy), 

f) w innych sytuacjach, wymagających godnego reprezentowania szkoły (tzw. 

dzień galowy). 
2. W „codziennym” umundurowaniu (poza dniami „galowymi”) dopuszcza się 

noszenie przez uczniów: 

a) butów czarnych z czarną podeszwą,  

b) rajstop czarnych i szarych, 

c) polaru z emblematem klasy odpowiednio koloru zielonego, czarnego lub 

granatowego, 

d) w grupach wojskowych spodni oraz bluzy według określonego wzoru- WZ 
2010 RIP-STOP wraz z obuwiem wojskowym oraz czarnej jednolitej koszulki 

do tego munduru. 

e) w klasach policyjnych spodni czarnych policyjnych taktycznych - model s-3 

wraz z obuwiem wojskowym – model WZ 919 lub WZ 926  

3. Dyrektor szkoły może: 

a) wyjątkowo zwolnić uczniów klas mundurowych z obowiązku umundurowania 

w szczególnych okolicznościach lub w uzasadnionych sytuacjach losowych, 

b) udzielić kary uczniowi klasy mundurowej za brak należytego umundurowania 
lub jego elementów, 

c) wprowadzić w danym roku szkolnym tzw. „dzień kolorowy”, zwalniający 

uczniów wszystkich klas mundurowych z obowiązku umundurowania w tym dniu 

oraz tzw. „dzień galowy”. W dniu tzw. „kolorowym” wszystkich uczniów 

obowiązują zasady ubioru codziennego w klasach niemundurowych. 

§ 14 

1. Uczniom klas mundurowych zabrania się w szczególności: 

a) noszenia elementów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem 
tych elementów albo niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

b) noszenia elementów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub 

o znacznym stopniu ich zużycia, 

c) noszenia elementów umundurowania w połączeniu z elementami ubioru 

cywilnego (bluzy dresowe, szale, apaszki, czapki itp.), 

d) dokonywania przeróbek elementów umundurowania w taki sposób, 
że dochodzi do ich zniekształcania, 

e) zabrania się farbowania włosów na krzykliwe, jaskrawe kolory, 

f) zabrania się noszenia do munduru dużej, widocznej biżuterii (dopuszcza się 

biżuterię delikatną, stonowaną, nie naruszającą w rażący sposób estetyki 

munduru), 

g) zabrania się ostrego, krzykliwego makijażu, 

h) zabrania się noszenia widocznych piercingów, tuneli itp. 

2. Brak należytego umundurowania ucznia może stanowić podstawę zastosowania 
kary określonej w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku 

lub obniżenia oceny zachowania. 

3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga komisja ds. umundurowania. 

 

Rozdział IV: Dystynkcje i znaki identyfikacyjne uczniów klas mundurowych 

§ 15 

1. Uczniowie klas mundurowych na umundurowaniu noszą dystynkcje i znaki 

identyfikacyjne. 
a) dystynkcje umieszcza się na naramiennikach koszuli, 

b) dystynkcje w klasie straży granicznej są koloru zielonego, 

c) dystynkcje w klasie policyjnej są koloru granatowego, 

d) dystynkcje w klasie bezpieczeństwa publicznego są koloru czarnego 

e) dystynkcje w grupie celno- podatkowej są koloru granatowego 

f) dystynkcje w grupie wojskowej są koloru czarnego, 

g) dystynkcje w grupie straży pożarnej są koloru czarnego, 
h) dystynkcje w grupie ratownictwa medycznego są koloru czarnego, 

2. Znaki identyfikacyjne umieszcza się na dystynkcjach. 

3. Znakiem identyfikacyjnym ucznia klasy mundurowej jest: 

a) znak identyfikacji klasowej, napis z nazwą klasy i emblemat z nazwą klasy 

i logo szkoły, 

b) znak identyfikacji szkolnej - srebrny napis IV LO. 

 

Rozdział VI: Zasady kontroli umundurowania w klasach mundurowych. 
§ 17 

1. Kontrola umundurowania może przybierać formę: 

a) kontroli oficjalnej w postaci apelu mundurowego, 

b) kontroli nieoficjalnej w postaci bieżącej kontroli umundurowania. 

2. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia apelu 

mundurowego i wyznacza osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie. W 

apelu mundurowym uczestniczy Dyrektor szkoły lub/i funkcjonariusz Policji, 
Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej , Służby Więziennej, 

wychowawca klasy lub inny nauczyciel. 

3. Wynik apelu mundurowego należy oznaczyć w dzienniku elektronicznym 

w rubryce uwagi ”w przypadku braku pełnego umundurowania”. 

4. Do bieżącej kontroli umundurowania zobowiązani są wszyscy nauczyciele 

zarówno w trakcie lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych. 

5. Wynik przeprowadzonej kontroli bieżącej należy zanotować w dzienniku 

elektronicznym w rubryce uwagi. 
6. Przez „brak pełnego umundurowania” rozumie się brak jakiegokolwiek 

elementu umundurowania, bądź posiadanie nieprawidłowych elementów 

umundurowania (np. kolorowe obuwie, bluzy dresowe, swetry, nieodpowiednie 

spodnie/spódnice, legginsy itp.). 

 

Rozdział VII: Ocenianie, frekwencja 

§ 19 

1. Uczeń klasy mundurowej, który nie stosuje się do wymogów w zakresie 
umundurowania, zgodnie z profilem klasy, otrzymuje obniżoną ocenę 

z zachowania. 

2. Dopuszcza się jednokrotny brak umundurowania w półroczu. Każdy kolejny 

odnotowany brak umundurowania powoduje obniżenie oceny z zachowania 

o jeden stopień w dół. 

3. Notoryczny brak pełnego obowiązkowego umundurowania w trakcie lekcji 

i przerw międzylekcyjnych świadczy o lekceważącym stosunku do munduru 
i podlega karze zgodnie ze statutem szkoły. 

 

Rozdział VIII: Postanowienia końcowe. 

§ 20 

1. Uczeń klasy mundurowej, rozpoczynający naukę w szkole, jest obowiązany 

do posiadania kompletu umundurowania w dniu podjęcia przez niego nauki 

w szkole, tj. 1 września danego roku szkolnego. 

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 szkoła ustala 

z firmą odzieżową w każdym roku szkolnym i przekazuje do wiadomości 

rodziców i uczniów poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej 

szkoły oraz na jej stronie internetowej. 

4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawuje Dyrektor 

Szkoły. 
§ 21 

Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej nr 21/2014 

z dnia 04 grudnia 2014 r.

 


