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I. SZKOŁA KADECKA
Art. 1.
Szkoły kadeckie prowadzą nauczanie wojskowe dla przyszłych oficerów Królewskich Sił
Zbrojnych
Art. 2.
Szkoły kadeckie prowadzą doszkalanie oficerów Królewskich Sił Zbrojnych.
Art. 3.
Szkoły kadeckie przeprowadzają egzaminy na wyższe stopnie wojskowe Królewskich Sił
Zbrojnych.
Art. 4.
Co rok program Szkoły kadeckiej ustala Rada Szkoły i zatwierdza Szef Sztabu Generalnego.
Art. 5.
Szkoły kadeckie są finansowane z budżetu Skarbu Państwa.
I.A. KADRA
Art. 6.
Komendanta Szkoły kadeckiej mianuje JKM.
Art. 7.
Komendanta Szkoły kadeckiej odwołuje JKM.
Art. 8.
Zastępce Komendanta Szkoły kadeckiej mianuje JKM.
Art. 9.
Zastępce Komendanta Szkoły kadeckiej odwołuje JKM.
Art. 10.

Wykładowców Szkoły kadeckiej mianuje JKM.
Art. 11.
Wykładowców Szkoły kadeckiej odwołuje JKM.
Art. 12.
Dowódców plutonów Szkoły kadeckiej mianuje JKM.
Art. 13.
Dowódców plutonów Szkoły kadeckiej odwołuje JKM.
Art. 14.
Za zgodą JKM Komendant Szkoły kadeckiej może łączyć stanowiska w szkole.
Art. 15.
Wszyscy oficerowie Szkoły tworzą Radę Szkoły.
Art. 16.
Rada Szkoły jest organem doradczym Komendanta Szkoły.
I.B. KADECI
Art. 17.
Do Szkoły kadeckiej rozkazem JKM powoływani są ochotnicy i ochotniczki z Królestwa Nordii.
Art. 18.
Po złożeniu przysięgi na wierność Królowi i Królestwu, ochotnicy i ochotniczki otrzymują tytuł
kadet (szeregowy).
Art. 19.
Za zaliczenie każdego przedmiotu Komendant Szkoły może awansować kadeta o jeden stopień
Art. 20.
W specjalnych okolicznościach Komendant Szkoły kadeckiej może awansować kadeta o stopień
wyżej bez zdanego egzaminu.
Art. 21.
Obowiązki kadeta :
a. kadet ma obowiązek bronić Króla i Królestwo,

b. kadet ma obowiązek wykonywać rozkazy przełożonych,
c. kadet ma obowiązek dbać o dobre imię Szkoły,
d. kadet ma obowiązek brać udział w zajęciach w Szkole,
e. kadet ma obowiązek dobrze się uczyć,
Art. 22.
Prawa kadeta :
a. kadet ma prawo prosić wykładowcę o dodatkowe wyjaśnienia wykładów,
b. kadet ma prawo prosić wykładowcę o podanie dodatkowe bibliografii do wykładów,
c. kadet ma prawo wnosić wnioski i spostrzeżenia na temat Szkoły do Komendanta Szkoły,
d. kadet ma prawo wystąpić z wnioskiem o powtórny egzamin, jeżeli nie jest zadowolony z
otrzymanej oceny,
e. kadet ma prawo należeć do kółek samokształceniowym znajdujących się na terenie szkoły.
Art. 23.
Każdy kadet może być. nagrodzony za swoje zachowanie
Art. 24.
Każdy kadet może być ukarany za swoje zachowanie.
I.C. ZAJĘCIA
Art. 25.
Zajęcia w Szkole kadeckiej trwają 2 miesiące
Art. 26.
W Szkole kadeckiej prowadzone są zajęcia z :
a. Historia wojen i geografia wojskowości,
b. Zajęcia ze strategii i taktyki,
c. Etykieta i zachowanie,
d. Organizacja Królewskich Sił Zbrojnych, i ich pododdziałów,
e. Nauka o broni,
f. Wybrany rodzaj wojsk,
g. Wiedza o Państwie.
Art. 27.
Wykłady :
a. wykłady z każdego przedmiotu muszą być zamieszczane na podstronie Szkoły,
b. bibliografia dodatkowa każdego przedmiotu musi być zamieszczana na podstronie Szkoły,
c. wiadomość jak wygląda zaliczenie przedmiotu musi być zamieszczana na podstronie Szkoły
Art. 28.
O sposobie zaliczenia przedmiotu decyduje wykładowca.
Art. 29.

Egzamin końcowy:
a. na koniec Szkoły w każdy kadet zdaje egzamin testowy całościowy,
b. każdy egzamin jest sprawdzany przez dwóch wykładowców,
c. ocenę z egzaminu końcowego ustala Rada Szkoły i zatwierdza Komendant Szkoły
II. KURSY NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY
Art. 30.
Kursy na wyższy stopień wojskowy prowadzone są dla oficerów Królewskich Sił Zbrojnych
wyznaczonych rozkazem JKM.
Art. 31.
Terminy kursów, po uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego, wyznacza rozkazem JKM.
Art. 32.
Na kursie na wyższy stopień wojskowy prowadzone są zajęcia :
a. Zajęcia ze strategii i taktyki,
b. Organizacja Królewskich Sił Zbrojnych, i ich pododdziałów,
c. Nauka o broni,
d. Wybrany rodzaj wojsk,
Art. 33.
Podczas kursu na wyższy stopień wojskowy należy napisać wykład na temat uzgodniony z
Komendantem Szkoły.
Art. 34.
Część teoretyczna kursu na wyższy stopień wojskowy kończy się egzaminem testowym. W skład
egzaminu wchodzi wiedza z przedmiotów :
a. Organizacja Królewskich Sił Zbrojnych, i ich pododdziałów,
b. Nauka o broni,
c. Wybrany rodzaj wojsk,
Art. 35.
Część praktyczna kursu na wyższy stopień wojskowy kończy się egzaminem praktycznym ze
strategii i taktyki.
Art. 36.
W skład oceny końcowej kursu wchodzą :
a. ocena z egzaminu teoretycznego,
b. ocena z napisanej pracy,
Art. 37.
Prace ocenia Rada Szkoły, a oceny zatwierdza Komendant Szkoły.

III. KURSY DOSZKALAJĄCE
Art. 38.
Kursy doszkalające prowadzone są dla oficerów Królewskich Sił Zbrojnych wyznaczonych
rozkazem JKM
Art. 39.
Kursy doszkalające prowadzone są dla oficerów państw obcych dopuszczonych do kursu
postanowieniem JKM.
Art. 40.
Terminy kursów wyznacza rozkazem JKM.
Art. 41.
Temat szkolenia, po uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego, określa JKM.
Art. 42.
Kurs doszkalający kończy się egzaminem.
Art. 43.
Prace ocenia Rada Szkoły, a oceny zatwierdza Komendant Szkoły.
IV. USTALENIA KOŃCOWE
Art. 44.
Ustawa wchodzi z dniem ogłoszenia.

Einar B. Olavsen

