REGULMIN NOSZENIA MUNDURU
UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ŁOMŻY

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie ALO,
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz Regulaminie Oceniania Zachowania Uczniów.
Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach
mundurowych.
I. POSTAWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny, obowiązki oraz postawę uczniów klas
mundurowych.
2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do szkoły – Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego o profilu mundurowym.
3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on czysty i schludny wygląd zewnętrzny.
Dbanie o wygląd zewnętrzny spoczywa na użytkowniku.
4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, który reprezentuje Szkołę na zewnątrz ma
obowiązek noszenia oznaczeń naszej szkoły (naszywka z nazwą szkoły)
II. PRZY NOSZENIU UMUNDUROWANIA OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:
1. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt w terminie uzgodnionym z Koordynatorem
Kształcenia Mundurowego i informacją do wychowawcy klasy.
2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie:
- zajęć szkolnych (dzień mundurowy, dzień, w którym prowadzone są lekcje z przedmiotów
specjalizacji kierunkowej oraz w czasie odbywania zajęć edukacyjnych w jednostkach organizacyjnych
danych specjalności)
- w czasie uroczystości szkolnych, kościelnych i państwowych, w których uczestniczy Szkoła.
- w wyjątkowych sytuacjach na polecenie władz Szkoły
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5. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły na zewnątrz. O formie
uczestnictwa decyduje Koordynator Kształcenia Mundurowego oraz władze Szkoły.
6. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu i Statutu ALO, uczeń klasy mundurowej
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą dla wszystkich uczniów szkoły.
7. Plakietki i emblematy noszone na mundurze:
a) kolorowa naszywka z logo Szkoły na lewym przedramieniu
b) naszywka z nazwiskiem ucznia na prawą górną kieszenią bluzy mundurowej
c) naszywka z nazwą szkoły: Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
III. PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA.
1. Podstawowym ubiorem ucznia ALO jest mundur wojskowy typu WZ10, a w klasach pierwszych
rocznika 2016- 17 mundur wojskowy typu WZ93, składający się z:
- munduru moro koloru zielonego – spodni oraz bluzy mundurowej; wszystkie guziki w mundurze mają
być zapięte oprócz ostatniego guzika pod szyją
- jednolity T- shirtu koloru czarnego, ciemny zielony lub moro w obrębie oddziału;
- butów wojskowych koloru czarnego lub wysokich butów czarnych;
a) spodnie mundurowe mają być włożone w buty;
b) sznurówki butów powinny być również włożone w buty;
c) buty powinny być czyste i wypastowane
d) dopuszczalne jest noszenie obuwia sportowego do munduru w sytuacji wejścia na salę
gimnastyczną, na polecenie nauczyciela; obuwie sportowe również winno być w stonowanych kolorach
- w dni chłodne dopuszcza się noszenie dodatkowego docieplenia w postaci szalokominiarki w kolorze
czarnym, ciemnozielonym lub moro w obrębie danego oddziału.
- dopuszcza się noszenie polaru o jednolitym wzorze w kolorze czarnym, ciemnozielonym lub moro w
obrębie danego oddziału
- czapki i rękawiczek w kolorze czarnym;
- czapka mundurowa jest elementem umundurowania klas pierwszych (rocznik 2016-17);
a) obowiązuje zakaz noszenia czapki mundurowej w pomieszczeniach i komunikacji miejskiej;
b) o założeniu czapki w pomieszczeniu decyduje przełożony i zakłada się ją na rozkaz
c) obowiązuje zasada wszyscy uczniowie danej klasy w czapce albo nikt;
d) uczniowi w czapce mundurowej nie wolno jeść ani pić- nawet na powietrzu;
e) w trakcie pełnienia służby (np. poczet sztandarowy), uczniowie pozostają w nakryciach głowy
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- w dni upalne uczniowie mogą podwijać rękawy w bluzie mundurowej. Noszenie pozostałych
elementów munduru nie ulega zmianie. Niedopuszczalne jest łączenie elementów umundurowania z
ubiorem cywilnym.
- w zależności od warunków atmosferycznych o doborze umundurowania, decyduje wychowawca klasy
w uzgodnieniu z Koordynatorem Kształcenia Mundurowego.
IV. UCZNIOM KLAS MUNDUROWYCH ZABRANIA SIĘ:
1. Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony z ich
przeznaczeniem, na przykład poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni.
3. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy spięte, a wąsy czy brodę schludnie i krótko
obstrzyżone. Uczniowie na czas występowania w mundurze upinają włosy gumką w ciemnym kolorze
w taki sposób, by nie przeszkadzały podczas wykonywanych czynności służbowych.
4. Noszenia biżuterii oraz ozdób niestosownych (zbyt dużej oraz w jaskrawych kolorach). Uczniom
zezwala się jedynie na noszenie małych kolczyków niewykraczających swoją wielkością poza obszar
płatka małżowiny usznej.
5. Malowania paznokci w jaskrawych kolorach, dozwolone jest podkreślenie w spokojnych,
stonowanych barwach, w cielistych kolorach (jasny róż, beż)
6. Makijaż u dziewcząt powinien być stonowany.
7. Uczniowie do munduru zakładają plecak w kolorach czarny, brązowy, moro lub ciemnozielony;
niedopuszczalne jest noszenie toreb;
8. Noszenia rąk w kiszeni.
V. DYSCYPLINA I SZKOLENIE.
1. Uczeń klasy mundurowej powinien być wzorem cnót i zdyscyplinowania, sumiennie wykonywać
obowiązki szkolne. Swoją postawą dawać przykład innym uczniom Szkoły.
2. Regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne i specjalistyczne w ramach kształcenia mundurowego.
3. Uczeń klasy mundurowej musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach z musztry, WF- u i
dodatkowych zajęciach wynikających z profilu kształcenia mundurowego.
4. Nieuczestniczenie w zajęciach dodatkowych oraz z WF-u wynikające z lekceważenia tych zajęć,
wiąże się z obniżeniem oceny z wyżej wymienionych przedmiotów oraz oceny zachowania.

3

5. Uczeń, który nie stosuje się do wymogów regulaminu, może być odsunięty od zajęć nieujętych w
programie oceniania (wycieczki tematyczne, obozy, wizyty w jednostkach organizacyjnych).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Koordynator Kształcenia Mundurowego,
władze Szkoły oraz Rada Mundurowa ALO.
2. Możliwe jest wprowadzenie zmian w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania. Informacja o tym
zostanie podana do wiadomości uczniów ALO z zachowaniem odstępstwa czasowego.
3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Koordynator Kształcenia Mundurowego, władze Szkoły,
zespół mundurowy oraz Rada Mundurowa.
Zmiany w regulaminie zaproponowała Rada Mundurowa w składzie:
1. Natalia Złotkowska
2. Paulina Karolina Kozioł
3. Karolina Wyrzykowska
4. Natalia Chełstowska
5. Marek Makać
6. Mateusz Łepkowski
7. Marceli Wysk
8. Alicja Łuniewska
9. Monika Dziekońska
10. Angelika Niedźwiecka
11. Dawid Twardowski

Regulamin zatwierdzony przez Zespół Mundurowy na zebraniu w dn. 27.03.2017r.
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