
Ważne informacje dla ucznia klasy mundurowej 

Gratulujemy wyboru oraz dostania się do klasy mundurowej. Od 1 września będziesz uczniem Liceum 
Ogólnokształcącego przy ZSP w Bytowie. Głównym celem - Twoim i naszych nauczycieli - jest jak 
najlepsze przygotowanie Ciebie do egzaminu maturalnego, do którego przystąpisz (w co głęboko 
wierzymy) na początku maja 2021 roku. Niby odległa perspektywa, ale nawet nie zauważysz, jak 
szybko zleci ten czas To nie jest jednak zwykły ogólniak. Chcemy, abyś poświęcił się również 
zadaniom, jakie przed Tobą będziemy stawiać. Oto kilka cennych informacji dla Ciebie: 

1) Oprócz regulaminu szkolnego, któremu wszyscy uczniowie podlegają, Was dotyczy również, a 
może przede wszystkim Regulamin klas mundurowych, znajdujący się na stronie zspbytow.pl 
w zakładce Dokumenty szkolne (otrzymasz go również w wersji papierowej) 

2) Jesteś w klasie o profilu mundurowym, więc Twoim atrybutem będzie mundur, o który 
będziesz dbał i który będziesz nosił w wyznaczone dni.   

3) Mundur jest obowiązkowy i nie ma możliwości, by uczeń klasy mundurowej go nie posiadał.  
4) Pod koniec lipca odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy ATMAR, który „ściągnie” z 

Was odpowiednie wymiary. Informacja o dokładnym terminie spotkania zostanie podana 
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie szkoły. Obecność podczas spotkania 
jest obowiązkowa, gdyż zależy nam, aby uczniowie otrzymali mundury w jak najszybszym 
możliwie czasie (do końca września). 

5) Szkoła nie finansuje zakupu munduru, a całkowity koszt wyniesie pewnie koło 500 złotych. 
W obowiązkowy skład umundurowania wchodzą: spodnie polowe, bluza polowa, czapka 
patrolówka, pas taktyczny, koszulka z nadrukami, emblematy- logo szkoły haftowane, 
odznaczenia (tzw. pagony) oraz obuwie. Za umundurowanie płacimy dopiero podczas jego 
odbioru. Jest możliwość otrzymania faktury na zakupiony towar. 

6) W ramach zajęć lekcyjnych uczestniczyć będziecie w comiesięcznych wyjazdach do jednostki  
7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz w zajęciach prowadzonych przez strażaków i 
policjantów w szkole. Pod koniec roku szkolnego weźmiecie udział w  3- dniowym obozie 
szkoleniowym (survivalowym), gdzie podsumujemy Wasz pobyt w szkole. Poza tym 
prawdopodobny jest Wasz udział w wolontariackich akcjach np. podczas zabezpieczania 
imprez. Oczywiście najlepsi liczyć mogą na uczestnictwo w zawodach dla klas 
mundurowanych, w których od lat uczestniczymy i osiągamy sukcesy.  

7) W ramach zajęć sportowych zmierzysz się z zajęciami: 
-  na basenie, gdzie zdobędziesz kartę pływacką,  
- karate Kyokushin – wymagana karatega, 
- ogólnorozwojowymi oraz wzmacniającymi. 

8) Pozostałe ważne informacje będą przekazywane już w nowym roku szkolnym. 
9) Liczymy na Ciebie. Twoje zaangażowanie, samodyscyplinę i przede wszystkim chęci do nauki. 
10) A teraz odpoczywaj, zbieraj siły, by z początkiem września ostro ruszyć do pracy  

 

Pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy! 

Musisz dostarczyć orzeczenie lekarskie (zaświadczenia) stwierdzającego brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zwiększonego wysiłku fizycznego stanowiące 
podstawę do przyjęcia do szkoły. Należy je dostarczyć do końca sierpnia. 


