
REGULAMIN UMUNDUROWANIA W XVIII LO W ŁODZI 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin mundurowy określa obowiązujący wygląd umundurowania 

uczniów klas z programem: policyjno-prawnym i wojskowym. 

2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy 

realizującej program policyjno – prawny lub wojskowy. 

3. Mundur dla uczniów powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku dla 

służb mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji 

Narodu Polskiego oraz tradycji walk o niepodległość i suwerenność. 

4. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny. 

5. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur oraz pamiętać, że swoim wyglądem, 

postawą  

i postępowaniem reprezentuje XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. 

6. Uczniowie są zobowiązani do noszenia munduru w czasie dni mundurowych, 

zajęć szkoleniowych, wyjść programowych, uroczystości szkolnych oraz 

uroczystości państwowych, na które klasa zostaje zaproszona. 

7. Umundurowanie ucznia zakupują rodzice na własny koszt. 

II. Podstawowy ubiór ucznia 

1. Uczeń klasy realizującej program policyjno – prawny nosi czarny mundur 

polowy  

(na podobieństwo munduru polowego Policji) składający się z: 

a) czapki czarnej; 

b) bluzy polowej z naszywką szkoły; 

c) spodni polowych; 

d) koszulki czarnej (T-shirt) z napisem „klasa policyjna”; 

e) butów desantowych; 

f) pasa czarnego skórzanego lub parcianego. 

2. Uczeń klasy realizującej program wojskowy nosi mundur polowy (na 

podobieństwo munduru polowego WP) składający się z: 

a) beretu lub czapki polowej w kolorze zielonym; 

b) bluzy polowej z naszywką szkoły; 

c) spodni polowych; 

d) koszulki czarnej lub khaki (T-shirt) z napisem „klasa wojskowa”; 

e) butów desantowych; 

f) pasa parcianego. 

III. Zasady noszenia munduru. 

1. Każdy mundur musi być kompletny oraz możliwie najlepiej dopasowany 

do sylwetki. 

2. Mundur nie może nosić śladów zabrudzeń, powinien być prany, suszony 

i przechowywany  

w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.  



3. Czyszczenie munduru spoczywa na jego użytkowniku.   

4. Pas nosi się na bluzie polowej. Dolna krawędź pasa powinna znajdować się  

5-7cm powyżej bioder, a środek klamry na linii guzików. 

5. W zależności od pory roku i warunków atmosferycznych uczeń może nie 

posiadać bluzy polowej. W tym przypadku zapięty pas musi się znajdować 

w spodniach (koszulka wciągnięta w spodnie). Zapis ten nie dotyczy dni, 

w których odbywają się uroczystości państwowe, patriotyczne lub z udziałem 

przedstawicieli służb mundurowych. 

6. Dopuszczalne jest noszenie koszulki (T-shirt) czarnej lub khaki gładkiej bez 

nadruku. Koszulka z napisem innym niż klasa policyjna/wojskowa jest 

naruszeniem zasad regulaminu. Zapis ten nie dotyczy dni, w których 

odbywają się uroczystości państwowe, patriotyczne lub z udziałem 

przedstawicieli służb mundurowych. 

7. Włosy powinny być spięte lub związane i nie mogą opadać na twarz. 

8. Zabrania się uczniom klasy mundurowej: 

a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami 

ubioru cywilnego lub innych mundurów; 

b) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób 

nieuzasadniony ich przeznaczeniem np. poprzez nadmierne wypychanie 

zewnętrznych kieszeni; 

d) noszenia rozwiązanych butów, rozpiętego munduru, podwiniętych rękawów, 

trzymania rąk w kieszeni, wypuszczonych szelek; 

e) noszenia do munduru różnego rodzaju biżuterii, mocnego makijażu, 

paznokci pomalowanych na jaskrawy kolor, fantazyjnych fryzur; 

f) użytkowania emblematów Wojska Polskiego i Policji. 

9. Karą za naruszenie niniejszego regulaminu są punkty ujemne z zachowania:  

a) brak munduru w dni wyznaczone lub brak elementu munduru: - 30 pkt; 

b) brak regulaminowego obuwia: -25 pkt; 

c) brak regulaminowego nakrycia głowy: - 20 pkt; 

d) jaskrawy kolor paznokci: - 15 pkt; 

e) nieregulaminowe umundurowanie (np. koszulka wyciągnięta ze spodni, 

rozwiązane buty, mieszanie ubioru cywilnego z mundurowym) każdorazowo: 

-15 pkt; 

f) Niespięte włosy: każdorazowo: -15 pkt. 

g) W przypadku nagminnego łamania Regulaminu Umundurowania (powyżej 

3 razy w semestrze/18 razy w cyklu kształcenia), uczeń klasy realizującej 

program policyjno – prawny nie otrzyma „Zaświadczenia o ukończeniu 

szkoły z programem policyjno-prawnym”, które daje 2 dodatkowe punkty 

w procesie rekrutacyjnym kandydatów do policji. 

10. Nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje nadzór Dyrektor Szkoły oraz 

wyznaczeni nauczyciele. 


