Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU BZDZ

……………………………….

REGULAMIN
MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH

Bydgoszcz 2014

I. Zasady ogólne

1. Regulamin mundurowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego określa wygląd
zewnętrzny uczniów-kadetów, występujących w umundurowaniu szkolnym zwanym dalej
mundurem lub ubiorem.
2. Mundur, jego barwa, krój, oznaki i odznaki stanowią zewnętrzny znak przynależności do
BZDZ.
3. Mundurem szkolnym jest kompletny ubiór, wykonany zgodnie z przepisami określającymi
jego wzór, barwę oraz posiadający oznaki szkolne.
4. Oznakami szkolnymi są:
a/ oznaki przynależności państwowej,
b/ oznaki stopni i funkcji szkolnych (ROZDZIAŁ 4. Tablice poglądowe 2, 6)
c/ oznaka rozpoznawcza Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ROZDZIAŁ 4.
Tablice poglądowe 5).
5. Obowiązkiem ucznia-kadeta jest dbanie o mundur i utrzymywanie go w stanie
zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny.
6. Regulamin mundurowy określa w szczególności:
a/ rodzaje oraz skład ubiorów i zestawów ubiorczych,
b/ okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach,
c/ zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,
oznak i odznak szkolnych
d/ uprawnienia przełożonych do ustalania zestawów ubiorczych na określone okoliczności,
e/ wygląd zewnętrzny uczniów-kadetów występujących w poszczególnych zestawach
ubiorczych.
7. Obowiązek noszenia umundurowania mają wszyscy uczniowie– w czasie wykonywania
zadań służbowych, szkoleń, kursów, zajęć i innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnie
z ustaleniami Dyrekcji i/lub Rady Pedagogicznej.
8. Podczas noszenia umundurowania szkolnego należy:
a/ użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały wydane do użytkowania w
BZDZ (z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w ROZDZIALE VII),
b/ każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany, nie
wolno jednak dokonywać przeróbek lub poprawek zniekształcających go,
c/ przestrzegać przepisów uregulowanych niniejszym regulaminem,
d/ zachowywać się w sposób szczególnie kulturalny i zgodny z dobrym wychowaniem oraz
przyjętymi zwyczajami i obyczajami, szczególnie poza terenem szkoły.
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II. Podział i okoliczności noszenia mundurów

9. Uczniowie noszą zasadnicze ubiory:
a/ ubiór polowy – bluza polowa, spodnie polowe, czapka polowa/beret(oraz kurtka polowa
zimą) – w barwach: ochronnej/zielonej dla specjalności wojskowych i Straży Granicznej,
czarnej/granatowej dla specjalności policyjnych i Straży Pożarnej oraz buty czarne.
b/ ubiór polowy letni - koszulka szkolna w barwach: ochronnej/zielonej dla specjalności
wojskowych i Straży Granicznej, czarnej/granatowej dla specjalności policyjnych i Straży
Pożarnej, spodnie polowe, czapka polowa/beret, buty czarne skórzane.
c/ ubiór służbowy – do wystąpień o charakterze uroczystym - bluza polowa, spodnie
polowe, czapka polowa/beret (oraz kurtka polowa zimą)– w barwach: ochronnej/zielonej
dla specjalności wojskowych i Straży Granicznej, czarnej/granatowej dla specjalności
policyjnych i Straży Pożarnej oraz buty czarne i pas czarny skórzany.
10. Ubiory nosi się według ustalonych powyżej zestawów ubiorczych w zależności od pory roku.
Rozróżnia się:
a/ okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września
b/ okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.
c/ miesiące marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy.
11. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich (w razie odpowiedniej
pogody i pod warunkiem zachowania jednolitości umundurowania podczas zajęć w
pomieszczeniach i na zewnątrz).
12. W zależności od warunków atmosferycznych ubiór ustala (zgodnie z regulaminem):
a/ w przypadku wystąpień zbiorowych – organizator przedsięwzięcia,
b/ w przypadku wystąpień indywidualnych – uczeń.
13. Zezwala się uczniom na noszenie do munduru:
a/ okularów przeciwsłonecznych podczas wystąpień indywidualnych w dni słoneczne,
b/ oznak żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym szerokości 10 mm zamocowanej na
lewym rękawie 1 centymetr nad wszyciem mankietu,
c/ wyposażenia i oporządzenia wojskowego, policyjnego, strażackiego w czasie zajęć
polowych, ćwiczeń, strzelania itp. zgodnie z decyzją prowadzącego zajęcia.
14. Zabrania się uczniom:
a/ używania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem,
b/ noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego (z
wyjątkiem uwag zawartych w Rozdziale VII),
c/ noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych niż przewiduje zestaw
dotyczący danego ubioru (z wyjątkiem uwag zawartych w Rozdziale VII).
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15. Ubiór ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu
mundurowego.
16. Naruszenie przez ucznia regulaminu mundurowego stanowi przewinienie dyscyplinarne
i podlega karze określonej przez Dyrekcję i/lub Radę Pedagogiczną.

III. Zasady noszenia oznak, stopni i identyfikatorów
17. Oznakę szkolną BZDZ – z flagą państwową – nosi się na kieszeni lewego rękawa bluzy i
kurtki polowej (lub górną krawędzią 10 cm poniżej wszycia lewego rękawa) oraz na
wysokości lewej piersi na koszulce szkolnej (ROZDZIAŁ IV. Tablice poglądowe 1, 7).
18. Oznakę przynależności państwowej nosi się w przypadku nie noszenia oznaki szkolnej
BZDZ – w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na obu rękawach
bluzy i kurtki polowej w odległości 30 mm poniżej wszycia rękawa. Oznaka ma wymiary inne
niż używane w służbach mundurowych. Można ją nosić także na obu rękawach koszulki.
19. Oznaki stopni szkolnych barwy czerwonej (ROZDZIAŁ IV. Tablice poglądowe 2) nosi się na:
a/ na klapie prawej górnej kieszeni bluzy,
b/ na wysokości prawej piersi koszulki szkolnej.
20. W BZDZ używa się następujących oznaczeń stopni:
a/ kadet
b/ starszy kadet – jedna belka długości 3 cm, szerokości 1 cm
c/ kapral kadet – dwie belki długości 3 cm, szerokości 1 cm w odstępie 0,5 cm jedna od
drugiej
d/ plutonowy kadet – trzy belki długości 3 cm, szerokości 1 cm w odstępie 0,5 cm jedna od
drugiej
e/ sierżant kadet – jedna krokiewka o szerokości 3 cm i wysokości 2 cm, z taśmy o
szerokości 1 cm,kątem ostrym skierowana ku dołowi
f/ major kadet – jedna krokiewka o szerokości 3 cm i wysokości 2 cm, z taśmy o szerokości
1 cm,kątem ostrym skierowana ku dołowi umieszczona na jednej belce długości 3 cm,
szerokości 1 cm.
21. Stopień kadeta nadawany jest po ukończeniu podstawowego zakresu szkolenia
mundurowego z elementami musztry, po złożeniu ślubowania.
22. Poszczególne kolejne stopnie nadawane są po zaliczeniu zajęć ze szkolenia mundurowego
(musztra, zajęcia z ratownictwa, wychowania fizycznego – sztuki walki, dodatkowe zajęcia
profilowe – policyjne, strażackie, wojskowe, szkolenie strzeleckie, udział w zajęciach
organizowanych w jednostkach wojskowych, policyjnych i strażackich) oraz uzyskaniu
promocji do kolejnej klasy, tj.:
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a/ starszy kadet – na zakończenie I roku nauki
b/ kapral kadet – na zakończenie II roku nauki, lub dla wyróżniających się starszych
kadetów na zakończenie I semestru II roku nauki (ocena 5 lub wyróżnienie się w
działalności pozaszkolnej, zgodnie z decyzją większości Rady Pedagogicznej lub
Dyrektora Szkoły lub Zarządu BZDZ na wniosek pisemny)
c/ plutonowy kadet – na zakończenie III roku nauki, lub dla wyróżniających się kapralikadetów na zakończenie II roku nauki / I semestru III roku nauki (ocena 5 lub wyróżnienie
się w działalności pozaszkolnej, zgodnie z decyzją większości Rady Pedagogicznej lub
Dyrektora Szkoły lub Zarządu BZDZ na wniosek pisemny)
d/sierżant kadet – dla wyróżniających się plutonowych-kadetów na zakończenie III roku
nauki lub I semestru IV roku nauki(ocena 5 lub wyróżnienie się w działalności
pozaszkolnej, zgodnie z decyzją większości Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły
lub Zarządu BZDZ na wniosek pisemny).
e/ major kadet - dla wyróżniających się sierżantów-kadetów na zakończenie I semestru IV
roku nauki (ocena 5 lub wyróżnienie się w działalności pozaszkolnej, zgodnie z decyzją
większości Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły lub Zarządu BZDZ na wniosek
pisemny).
23. Identyfikator z nazwiskiem na podkładzie barwy munduru wyszywany białymi lub szarymi
nićmi (ROZDZIAŁ IV. Tablice poglądowe 3) umieszcza się na:
a/ koszulce (centralnie na wysokości prawej piersi), ponad stopniem szkolnym
b/ bluzie/kurtce munduru polowego (centralnie nad krawędzią klapy prawej górnej kieszeni).
24. Identyfikator z nazwą profilu (Wojskowy, Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna)
umieszcza się na bluzie/kurtce munduru polowego – centralnie nad krawędzią klapy lewej
górnej kieszeni. Na koszulce szkolnej na plecach umieszczany jest napis z nazwą profilu
barwy białej lub szarej o wysokości liter 5 cm przez całą szerokość koszulki.
25. Oznaki funkcji szkolnych (ROZDZIAŁ IV. Tablice poglądowe 6) nosi się na:
a/ klapie lewej górnej kieszeni bluzy,
b/ wysokości lewej piersi koszulki szkolnej.
26. Oznakami funkcji szkolnych są czerwone pionowe belki długości 3 cm i szerokości 1 cm:
a/ dowódcy drużyny (starszego klasy) – jedna;
b/ dowódcy plutonu (starszego roku/starszego szkoły – w szkołach z jedną klasą w każdym
roczniku) – dwie w odstępie 0,5 cm;
c/ dowódcy kompanii (starszego szkoły – w szkołach z więcej niż jedną klasą w każdym
roczniku) – trzy w odstępie 0,5 cm jedna od drugiej.
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IV. TABLICE POGLĄDOWE

1. Mundur szkolny
Profil wojskowy/ Straży Granicznej

Profil strażacki / policyjny
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Koszulki szkolne (przód z logiem i tył z nazwą profilu)
Profil wojskowy

Profil Straży Granicznej

Profil policyjny

Profil strażacki
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2. Stopnie szkolne

Kadet

Kapral-kadet

Plutonowy-kadet

Sierżant-kadet

Major-kadet

Starszy kadet

3. Identyfikatory z nazwiskiem

Profil wojskowy / Straży Granicznej

Profil policyjny / strażacki

4. Identyfikatory profilowe

5. Oznaka szkolna i orzeł na nakrycia głowy
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6. Oznaki funkcji szkolnych

Dowódca drużyny

Dowódca plutonu

Dowódca kompanii

7. Nakrycia głowy

8.
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8. Oznaczenia stopni, identyfikatory i odznaki na mundurach i koszulkach
Koszulki

Mundur kadeta

10

Mundur starszego kadeta

11

Mundur kaprala kadeta

12

Mundur sierżanta kadeta

13

Mundur majora kadeta
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V. ŚLUBOWANIE

- Ja, uczeń szkół mundurowych
- Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
- na sztandar szkoły ślubuję:
- zawsze stać na straży honoru i godności
- oraz dobrego imienia szkoły, miasta, województwa i ojczyzny.

- Ślubuję:
- codzienną i uczciwą pracą
- pomnażać bogactwo i poziom obronności naszej ojczyzny,
- oraz dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli i ich mienia.

- Ślubuję:
- z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom narodowym
- oraz z godnością nosić powierzony mi mundur.

- Ślubuję:
- dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom.
- Patriotyzm, humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka
- będą dla mnie najwyższym nakazem.

- Mój wysiłek, zapał i godność
- Tobie Ojczyzno składam w darze.

VI. TREŚĆ MELDUNKU SKŁADANEGO NA POCZĄTKU ZAJĘĆ Z KAŻDEGO
PRZEDMIOTU SZKOLNEGO I DODATKOWEGO (W POMIESZCZENIACH
ORAZ NA PLACACH ĆWICZEŃ I SZKOLEŃ)

Dyżurny Dorota Nowak, melduję klasę pierwszą A gotową do zajęć. Na stan 28, obecnych 23.
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VII. UWAGI PRZEJŚCIOWE DO CZASU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ
JEDNOLITOŚCI UMUNDUROWANIA

Dopuszcza się, do czasu wprowadzenia jednolitych, przepisowych przedmiotów w całym BZDZ,
noszenie (zgodnie z decyzją Dyrektora i/lub Rady Pedagogicznej):
a/ koszulo-bluz polowych z krótkim rękawem,
b/ czapek polowych z daszkiem w barwach ochronnych dla profilu wojskowego,
c/ koszulek z krótkim rękawem pod mundurem i latem pod warunkiem zachowania
przyjętych w niniejszym regulaminie barw,
d/ kurtek polowych na zimę kroju zbliżonego do mundurów polowych, w barwach
ochronnych i czarnych, odpowiednio do posiadanych mundurów,
e/ kurtek cywilnych na mundurach w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
f/ innego typu mundurów prywatnych – pod warunkiem występowania w pełnych
kompletach

tego samego

typu

– w nagłych i

nieprzewidzianych

sytuacjach,

spowodowanych wypadkami losowymi (zaginięcie, uszkodzenie munduru szkolnego itp.).
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