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WSTĘP
System awansowania kadetów liceum stanowi integralną część mundurowych tradycji
liceum. Powinnością każdego kadeta klas wojskowych, policyjnych i strażackich jest
zdobywanie kolejnych stopni poprzez spełnienie warunków określonych w systemie.
Awansowanie jest wyróżnieniem, a noszenie stopni zaszczytem.
System opracowali: Anna Lipecka, Krzysztof Pawlak, Jacek Adamczewski.
Aktualizacji w 2016r. dokonał Krzysztof Kaczmar.
Regulamin zatwierdził: Dyrektor mgr Mirosław Zelisko.

§1
ZASADY OGÓLNE
1. W systemie awansowym obowiązuje zasada kolejności przyznawania stopni, co
oznacza, że nie można awansować kadeta o dwa lub więcej stopni.
2. Pierwszym stopniem jest stopień młodszego kadeta, którego nadanie następuje po
złożeniu ślubowania.
3. Awans na kolejny stopień jest wyróżnieniem.
4. Aby awansować kadeta na kolejny stopień muszą być spełnione przez kadeta
następujące warunki:
a) Udział minimum w 75% zajęć z edukacji wojskowej, policyjno-prawnej
i pożarniczej w okresie klasyfikacyjnym,
b) Nie może być ani jednej godziny nieusprawiedliwionej z tych przedmiotów,
c) Uzyskanie oceny średniej z przedmiotów kierunkowych (specjalistycznych) nie
mniejszej niż 4,00, a w przypadku stopnia kadeta sierżanta 5,00
d) Uzyskanie oceny średniej ze wszystkich przedmiotów na zakończenie okresu
rozliczeniowego minimum 3,50, w przypadku stopnia kadeta seniora minimum
4,00, a kadeta sierżanta minimum 4,50,
e) Zachowanie co najmniej dobre, w przypadku kadeta sierżanta bardzo dobre,
f) Przestrzeganie postanowień regulaminu mundurowego,
g) Udział w obozach szkoleniowych i innych formach szkolenia praktycznego,
h) W przypadku, gdy kadet nie spełnia jednego lub dwóch warunków, a wykazywał
się wzorowa postawą obywatelską i przestrzeganiem norm etycznych i moralnych,
może być awansowany za zgodą Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Bezwzględnie
musi być spełnione kryterium oceny średniej ogólnej oraz oceny średniej
z przedmiotów specjalistycznych.

§2
STOPIEŃ KADETA SIERŻANTA
1. Awansowanie kadeta do stopnia kadeta sierżanta jest szczególnym wyróżnieniem,
2. Kadet oprócz spełnienia warunków formalnych musi się wykazać szczególnymi
osiągnięciami i zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły,
3. Wnioski o nadanie stopnia kadeta sierżanta mogą składać: Dyrektor, Samorząd
Uczniowski, Rada Pedagogiczna, nauczyciele przedmiotów specjalistycznych
(mundurowych).
4. Stopień kadeta sierżanta może być nadany jako honorowy bez konieczności
posiadania stopnia kadeta seniora w związku z zaistnieniem szczególnie istotnych
okoliczności.
§3
OBNIŻENIE STOPNIA
1. Obniżenie stopnia o jeden następuje w sytuacji, gdy kadet:
a) Rażąco narusza dyscyplinę na terenie szkoły,
b) Nie przestrzega zasad regulaminu mundurowego,
c) Stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia lub życia innych osób,
d) Używa lub znajduje się pod wpływem środków narkotycznych lub alkoholu będąc
na terenie szkoły lub na zajęciach w innym miejscu,
e) Popełni wykroczenie,
f) Zachowuje się w sposób nieetyczny lub niemoralny.
§4
DEGRADACJA
1. Degradacja czyli całkowite pozbawienie stopnia KADETA następuje w przypadku:
a) Wydalenia kadeta ze szkoły,
b) Popełnienia przestępstwa,
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Patent kadeta
Na wniosek Rady Starszych Kadetów naszej szkoły
oraz za zgodą wszystkich Pryncypałów,
z dniem 11 listopada Roku Pańskiego 2014 nadaje sie
(białogłowie)* ………………………………………….
zaszczytny tytuł kadeta, co niniejszym potwierdza się
wystawieniem glejtu
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tejże
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Tym

samym

rzeczony zgodę naszą ma by z dumą epolety koloru
czarnego nosić.
Rada Starszych
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Spisano w mieście Czerwieńsk dnia 11 decembera Roku Pańskiego 2014
w obecności rycerstwa, panów braci i innej gawiedzi przez skrybę na stale
w naszej szacownej szkole rezydującego.

Czerwieńsk, …….2014r.

ZARZĄDZENIE NR …../2014
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
w sprawie nadania kolejnych stopni.

Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nr…………….. z dnia……………, po
spełnieniu wszystkich określonych przepisami warunków, a w tym uzyskaniu wymaganych
ocen średnich niżej wymienionym kadetom nadaję:
I.

stopień kadeta absolwenta:
1.st.kdt.
2.st.kdt.
3.st.kdt.
stopień kadeta seniora:

II.

1. kdt.abs.
2. kdt.abs.
3. kdt.abs.
DYREKTOR

…………………..

Wykonał:

WZORY OZNAK STOPNI
na pagonach

MŁODSZY KADET

KADET

STARSZY KADET

KADET ABSOLWENT

KADET SENIOR

KADET SIERŻANT

Ocena średnia za semestr ………………………..

