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STATUT 

TECHNIKUM LEŚNEGO 

W STAROŚCINIE 

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty 

                        (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.). 

   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity 

(Dz. U. z 2018r. poz. 967, 2245, z 2019 r., poz. 730 i 1287 z późn. zm.). 

         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

                                            (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) 

                          Akty wykonawcze do powyższych ustaw i niniejszy statut 

 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie- zwane dalej „Technikum”, 

powstało przez wyłączenie z Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie 

przez Radę Powiatu Słubickiego Uchwałą nr IX/46/07 z dnia 27.03.2007r. i Nr XI/48/07 z dnia 

24.04.2007r. Jest szkołą publiczną. 

2. Szkoła nosi nazwę: Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie. 

3. Ustalona nazwa technikum jest używana w pełnym brzmieniu. 

4. Siedzibą szkoły jest wieś Starościn, gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie. 

5. Adres: Technikum Leśne w Starościnie, Starościn 34, 69-110 Rzepin. 
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§ 2. 

1. Organem prowadzącym Technikum jest minister właściwy do spraw środowiska, który 
sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami zawodowymi. 
 
2. Nadzór pedagogiczny nad przedmiotami ogólnokształcącymi w szkole sprawuje Lubuski Kurator 
Oświaty. 
 

§3. 

1. Szkoła kształci w zawodzie technik leśnik;. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia trwa 5 lata. 

 2a. Do czasu automatycznego wygaszenia w szkole funkcjonują oddziały z 4 –letnim cyklem 

kształcenia. 

3. Zawody i specjalności na wniosek Dyrektora Szkoły ustala organ prowadzący. 

4. Za zgodą organu prowadzącego w Technikum mogą być tworzone inne szkoły, w tym 

również szkoły dla dorosłych. 

5. W szkole przeprowadzany jest egzamin maturalny zgodnie z rozdziałem 3b,art.44zzb-44zzza 

Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty . 

a) Termin, warunki i dostosowania dotyczące egzaminu maturalnego ustala dyrektor CKE 

6. W szkole przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik leśnik 

zgodnie z rozdziałem 3b,art.44zzzb-44zzzx Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty . 

a) Termin, warunki i dostosowania dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik leśnik ustala dyrektor CKE. 

7. W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminu może uzyskać         

kwalifikację LES.02. - Gospodarowanie zasobami leśnymi.       

   7a. W oddziałach  z czteroletnim cyklem kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminu może 

uzyskać dwie kwalifikacje zawodowe: R13- Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych, 

R14 – Użytkowanie zasobów leśnych. Zdanie obu kwalifikacji skutkuje nadaniem uczniowi/ 

absolwentowi tytuł technika leśnika. 

§ 4. 

Majątek szkoły stanowi teren oraz stojące na nim trzy budynki o następującym 

przeznaczeniu: 

1. budynek dydaktyczny, który zawiera: 

a) pracownie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 

b) bibliotekę z czytelnią, 

c) salę multimedialną, 

d) aulę, 

e) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i pomocnicze; 

f) gabinet pielęgniarki 
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g) kuchnię i jadalnię, 

2. budynek internatu, który zawiera: 

a) sypialnie dla młodzieży wraz z węzłami sanitarnymi, 

b) pomieszczenia kierownika internatu i wychowawców, 

c) świetlice, 

d) siłownię, 

e) strzelnicę pneumatyczną i laserową, 

f) pomieszczenia gospodarcze; 

3. budynek sali gimnastycznej, który zawiera: 

a) salę gimnastyczną z szatniami, 

b) pomieszczenia sanitarne, 

c) magazynek sportowy, 

   

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5. 

1. Technikum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach 

wydanych na jej podstawie, uwzględniające program wychowawczy, program profilaktyki i program 

doradztwa zawodowego, określone w Szkolnym Programie Wychowawczym (załącznik nr 5 do 

Statutu), Szkolnym Programie Profilaktyki (załącznik nr 13 do Statutu) i Szkolnym Systemie 

Doradztwa Zawodowego (załącznik nr 14 do Statutu), a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, w tym również w toku indywidualnego nauczania. 

2. Celem podstawowym szkoły jest : 

1) przygotowanie ucznia do podejmowania odpowiedzialnych decyzji życiowych 

2) wyposażenie ucznia w takie wiadomości i umiejętności, które ułatwią mu realizację zamierzeń, 

marzeń i planów związanych z realizacją zarówno rozwoju intelektualnego, jak i podjęciem pracy 

zawodowej, z jednoczesnym zaszczepieniem potrzeby ustawicznego kształcenia się i doskonalenia 

oraz dążeniem do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. 

3) wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, intelektualnego i emocjonalnego 

każdego ucznia po uprzednim rozpoznaniu jego potrzeb i możliwości. 

4) pomoc uczniowi w kształtowaniu dojrzałej osobowości oraz stwarzanie warunków do 

kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu poprzez. system jasnych praw i 

obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społeczności szkolnej, 

5) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 
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3. Realizacja celów wymienionych w § 6 p. 2 opiera się o następujące założenia podstawowe: 

1) Każdy członek społeczności szkolnej – od dyrektora i nauczyciela, poprzez uczniów, 

rodziców, aż do pracowników administracji i obsługi szkoły jest osobą, która świadomie 

wstąpiła do tej społeczności i zdecydowała się na jej współtworzenie. 

2) Każdy członek społeczności szkolnej winien być świadomy, że wolność niesie za sobą trud 

odpowiedzialności za dokonywane wybory. 

3) Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i 

przykładem zachowania. 

4) Nauczyciele i wychowawcy nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie 

możliwe zadania wychowawcze. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują ze sobą 

w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku podczas realizacji wyznaczonych zadań. 

5) Podstawowym prawem i obowiązkiem każdego ucznia w szkole jest nauka i systematyczne 

uczęszczanie na zajęcia. 

6) Technikum wychowuje do samodzielnego wykonywania zadań w życiu społecznym i 

publicznym kraju, pozostawiając uczniom pełną swobodę wyborów politycznych i religijnych. 

Kierunek działalności wychowawczej Szkoły nie będzie sprzeczny z wolą rodziców, wyrażoną za 

pośrednictwem Rady Rodziców. 

7) Wychowanie odbywa się w oparciu o współpracę nauczycieli i wychowawców z rodzicami, 

Uczniowskim Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami młodzieży działającymi na 

terenie Szkoły, pracownikami służby zdrowia, pracownikami poradni pedagogiczno - 

psychologicznej oraz samorządem terytorialnym i innymi instytucjami publicznymi. 

8) Na terenie wszystkich obiektów Technikum obowiązuje całkowity zakaz:  

a) spożywania napojów alkoholowych i przebywania po spożyciu alkoholu,  

b) palenia tytoniu, 

c) używania narkotyków i innych środków odurzających lub działających na układ nerwowy,  

d) korzystania z telefonów komórkowych i innych podobnie działających urządzeń w czasie zajęć 

edukacyjnych. Telefon musi być wyłączony i schowany. W przypadku złamania powyższego zakazu 

urządzenie podlega zdeponowaniu u dyrektora Technikum do czasu odebrania przez rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia. 

e) korzystania bez wiedzy i zgody nauczycieli lub innych pracowników szkoły z wszelkiego typu 

urządzeń multimedialnych (w tym służących do samowolnego nagrywania dźwięku i obrazu). 
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§ 6. 

Podstawowe zadania Technikum to stwarzanie odpowiednich warunków do realizacji procesu 

kształcenia i wychowania z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, a 

w szczególności do zadań tych należy: 

1) Kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w Szkolnym Programie Wychowawczym, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

2) Sprawować opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły oraz 

zgodnie z przepisami i zasadami bhp określonymi w odrębnych przepisach. 

3) Umożliwiać uczniom rozwijanie zainteresowań przez działalność w kołach 

przedmiotowych lub kołach i sekcjach zainteresowań na terenie szkoły lub poza nią. 

4) Umożliwiać uczniom zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez 

tolerancję i jednakowe traktowanie wszystkich uczniów, z zachowaniem zasady prowadzenia 

nauczania i wychowania w języku polskim. 

5) Umożliwiać uczniom i słuchaczom korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej w celu 

kształtowania nawyków permanentnego samokształcenia i realizacji zainteresowań, w tym 

pozaszkolnych. 

6) Umożliwiać absolwentom dokonanie świadomego wyboru co do dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu. 

 

§ 7. 

1. Technikum zapewnia stałą opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz pobytu w 

internacie. 

2. Wszystkie zajęcia w Technikum (edukacyjne, pozalekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze) odbywają 

się pod opieką nauczycieli lub wychowawców. 

3. Za zgodą organu prowadzącego Technikum, w internacie można zatrudnić wychowawcę - 

opiekuna nocnego. 

4. Wycieczki i wyjazdy organizowane przez szkołę odbywają się pod opieką nauczycieli lub 

wychowawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami; ponadto opiekunami mogą być 

rodzice uczniów.
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5. Dyrektor Technikum powierza każdy oddział w szkole szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli zwanemu dalej “wychowawcą klasy”. 

6. W  internacie opiekę nad grupą wychowawczą przydziela kierownik internatu. 

7. Wychowawca, w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem przez cały okres 

kształcenia w szkole. 

8. W czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury nauczycieli, zgodnie z grafikiem 

ustalonym przez Dyrektora Technikum i regulaminem dyżurów (załącznik nr 7). 

9. Dyżury popołudniowe oraz w sobotę i niedzielę, a także dyżury nocne w internacie zapewniają 

wychowawcy internatu, zgodnie z regulaminem internatu (zał. nr 3 do Statutu).  

10.W Technikum może pracować pedagog szkolny koordynujący działania w zakresie pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej. 

 

§ 8. 

1. W Technikum może być prowadzona, za zgodą organu prowadzącego, świetlica szkolna 

działająca w czasie zajęć lekcyjnych. 

 

§ 9. 

1. W Technikum działa Komisja ds. przyznawania uczniom pomocy materialnej, powoływana 

doraźnie przez dyrektora, spośród pracowników pedagogicznych z udziałem przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego; przewodniczącym komisji zostaje zastępca dyrektora Technikum. 

2. Wnioski do komisji w sprawie pomocy materialnej mogą składać: 

a) pełnoletni uczniowie, 

b) rodzice i opiekunowie uczniów, 

c) wychowawcy, 

d) organy szkoły. 

3. Pomoc materialna przyznawana jest uczniom zgodnie ze szkolnym Regulaminem 

przyznawania pomocy materialnej (załącznik nr 12), w miarę posiadanych przez Szkołę 

środków finansowych przyznanych na ten cel. 

4. Wychowawcy klas i grup mogą współpracować z państwowymi, samorządowymi i 

pozarządowymi instytucjami i organizacjami w celu organizacji pomocy materialnej 

psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów i wychowanków . 
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§ 10. 

1. Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez Radę Rodziców zgodnie z regulaminem Rady 

Rodziców (zał. nr 11 Statutu) poprzez indywidualne i zbiorowe kontakty wychowawcy klasy lub 

grupy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów oraz kontakty indywidualne przy pomocy 

dziennika elektronicznego i przesyłania informacji na indywidualne konta e-mail rodziców 

2. Kontakty z rodzicami mogą odbywać się za pomocą strony internetowej administrowanej 

przez Technikum oraz za pośrednictwem email na indywidualne konta rodziców z 

wykorzystaniem narzędzia w postaci elektronicznego DZIENNIKA OPTIVUM. 

3. Współpraca ze środowiskiem, instytucjami i organizacjami odbywa się zgodnie z 

wypracowanymi w ramach tej współpracy zasadami w ramach obowiązującego prawa. 

4. Technikum może współpracować z instytucjami i organizacjami w celu realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego korzystając z różnorodnych form pomocy i 

sponsoringu w ramach obowiązującego prawa. 

5. Nauczyciele i wychowawcy mogą współpracować z organizacjami, instytucjami i osobami 

prywatnymi w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, w tym także 

w zakresie sponsoringu, w ramach obowiązującego prawa. 

 

§ 11. 

1. Technikum prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów w celu przygotowania ich do 

planowania rozwoju zawodowego i kształtowania właściwych postaw wobec dalszej nauki i 

życia zawodowego oraz udostępniania informacji i materiałów związanych z tym tematem. 

2. Realizacja celów szkolnego systemu doradztwa zawodowego odbywa się w różnych 

formach zajęć edukacyjnych i wychowawczych przy współpracy z różnorodnymi 

instytucjami wspierającymi ten proces. 

3. Zasady i szczegóły organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

określa załącznik nr 14 do Statutu. 

 

§ 12. 

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz nauczycieli. 

 2      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają w 

szczególności z: 

a) niepełnosprawności; 
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b) niedostosowania społecznego; 

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) szczególnych uzdolnień; 

e) specyficznych trudności w uczeniu się; 

f) zaburzeń komunikacji językowej; 

g) choroby przewlekłej; 

h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i) niepowodzeń edukacyjnych; 

j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanym z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu podniesienia 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

3) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (w tym specjalistycznymi), placówkami 

doskonalenia nauczycieli oraz innymi szkołami i placówkami lub organizacjami pozarządowymi, 

a także instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

4) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

5) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i 

planowaniu kariery zawodowej; 

6) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia; 

7) wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

8) podejmowaniu działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

9) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzana jest w formie zajęć rozwijających 

uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, konsultacji i porad oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej prowadzonych przez 

pedagoga, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów. 

 

 



Statut Technikum Leśnego w Starościnie 

 9 

5. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  może  być  udzielana  na  wniosek  ucznia,  rodziców 

(prawnych opiekunów), nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej. 

6. Objęcie ucznia pomocą jest dobrowolne i wymaga zgody ucznia w przypadku ucznia 

pełnoletniego lub zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w przypadku ucznia 

niepełnoletniego. 

7. Szkoła   współpracuje   z   poradnią   psychologiczno-pedagogiczną   oraz   innymi 

specjalistycznymi poradniami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 

w zakresie: 

1) udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej; 

2) określenia zgodności posiadanych predyspozycji z obecnym i przyszłym kierunkiem kształcenia; 

3) przeciwdziałania  przejawom  niedostosowania  społecznego  i  zjawiskom  patologicznym  w 

życiu szkoły oraz profilaktyce w zakresie alkoholizmu, palenia i narkomanii. 

8. Zasady i szczegóły współpracy wynikają z zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczym załącznik nr 5) i Szkolnym Programie Profilaktyki (zał. nr 13). 

 

Rozdział III 

Organizacja pracy szkoły 

 

§13. 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego, ogłaszane przez MEN. 

2. Organami Technikum są: 

1) Dyrektor Technikum 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Uczniowski 

4) Rada Rodziców 

 

§ 14. 

1. Dyrektor Technikum kieruje pracą Szkoły zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i 

jednoosobowej odpowiedzialności. 

2. Obowiązki i kompetencje dyrektora technikum regulują przepisy prawa oświatowego i 

ogólnego prawa pracy. 

3. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły; w szczególności dyrektor : 
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a) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły, 

b) dba o właściwą realizację Konwencji o prawach dziecka, sprawuje opiekę nad uczniami i 

stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju, 

c) współpracuje z pozostałymi organami zespołu oraz samorządem terytorialnym, a także z 

organem prowadzącym i nadzorującym szkołę. 

d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej 

e) reprezentuje Technikum na zewnątrz wobec instytucji, organizacji, podmiotów  i osób, 

f) podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu uczniów z listy uczniów Szkoły, zgodnie z 

przepisami prawa, 

g) kształtuje twórczą atmosferę w szkole, warunki pracy i stosunki pracownicze oraz 

odpowiada za stan bhp w szkole, 

h) ustala organizacje pracy szkoły, przydziela nauczycielom zajęcia i zapewnia pomoc w 

rozwoju zawodowym, 

i) sprawuje nadzór pedagogiczny Technikum i opiekę nad stażystami oraz dokonuje oceny pracy 

nauczycieli, udziela im wyróżnień i kar, 

j) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Technikum, zatrudnia i zwalnia 

pracowników oraz wypłaca im wynagrodzenia. 

 

§ 15. 

1. Wicedyrektor ds. pedagogicznych - odpowiada za bieżącą organizacje, pracy Szkoły, nadzór 

nad przestrzeganiem porządku pracy pracowników pedagogicznych, prawidłową realizację 

procesu dydaktycznego i prawidłowe jego dokumentowanie oraz za sprawy opiekuńczo-

wychowawcze, organizację egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowo, a w szczególności: 

a. sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami, w tym: 

- udziela instruktaż nauczycielom stażystom i kontraktowym. 

- obserwuje lekcje i inne formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki hospitacji w danym roku szkolnym, 

- formułuje zalecenia i kontroluje stopień ich realizacji. 

- przedstawia spostrzeżenia / obserwacji na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

- gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli, 

- współpracuje z kierownikiem internatu w sprawach związanych z wychowaniem i profilaktyką 

/organizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego w internacie, 

- współpracuje z kierownikiem szkolenia praktycznego w sprawach związanych z organizacją procesu 

dydaktycznego i wychowawczego w czasie praktycznej nauki zawodu, 
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b. sporządza plan lekcji, 

c. organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, d. 

nadzoruje sprawy dotyczące: 

- zaopatrzenia nauczycieli w aktualne   programy nauczania,   

-olimpiad, konkursów i zawodów, 

- praktyk studenckich, 

e. prowadzi ewidencję nieobecności nauczycieli i organizuje zastępstwa dla nieobecnych 

nauczycieli, 

f. sprawdza wykazy godzin nauczycielskich, w tym ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo 

płatnych oraz zatwierdza je do wypłaty, 

g. nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawczą w Szkole: 

- analizuje prace, wychowawców klas, 

- nadzoruje organizację wycieczek szkolnych i prowadzonej w szkole turystyki, 

- sprawuje nadzór nad działalnością samorządu uczniowskiego i innych działających na terenie 

Szkoły organizacji młodzieżowych. 

- koordynuje przebieg imprez szkolnych - apeli, akademii i innych, 

- dokonuje oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego, ustala tematykę zebrań z 

rodzicami, 

i. współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawach związanych / organizacją matur, 

j. organizuje egzaminy maturalne, sporządza ich harmonogram, opracowuje wersje 

elektroniczne wymagane przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną. 

k. sprawuje nadzór nad przebiegiem odbywających się w Szkole egzaminów, 

1. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, w 

tym pełnienie przez nauczycieli dyżurów międzylekcyjnych, 

m. kontroluje dokumentację szkolną: 

- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen. 

- plany pracy i sprawozdania z ich realizacji planów,  

- dokumentacje dotyczącą wycieczek .szkolnych. 

n. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami,  

o. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, 

p. wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

2. Kierownik internatu - odpowiada za całokształt spraw opiekuńczo-wychowawczych związanych z 

funkcjonowaniem internatu, a w szczególności: 

a. sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowawcami w internacie: 

-hospituje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki hospitacji w danym roku szkolnym, 
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- kontroluje pokoje i innych pomieszczenia w internacie,  

- formułuje zalecenia i kontroluje ich realizacje, 

- przedstawia spostrzeżenia z hospitacji dyrektorowi, 

- gromadzi informacje o pracy pedagogicznej wychowawców w internacie,  

b. sporządza grafiki pracy wychowawców oraz pracowników obsługi, 

c. planuje pracę dydaktyczna. wychowawcza, i opiekuńczą w internacie, 

d. prowadzi ewidencję nieobecności wychowawców i organizuje zastępstwa za 

wychowawców nieobecnych. 

e. sprawdza wykazy godzin wychowawców w internacie i akceptuje je do wypłaty,  

f. nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawcza w internacie: 

- analizuje pracę wychowawców w internacie. 

- zatwierdza ich plany pracy, 

- nadzoruje organizację wycieczek i prowadzonej w internacie turystyki. - 

koordynuje przebieg imprez odbywających się na terenie internatu, 

- dokonuje ocenę pracy wychowawczej w internacie na zakończenie roku szkolnego, 

- kontroluje dokumentację pracy pedagogicznej: dzienniki wychowawców, plany pracy 

wychowawców, dokumentację wycieczek i zajęć prowadzonych w internacie. 

g. egzekwuje- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę 

internatu. 

h. prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze określonym przepisami. 

i. określa zadania i zakresy odpowiedzialności pracowników internatu oraz stwarza im 

odpowiednie warunki pracy, zgodne z przepisami BHP i zasadami HACAP, 

j. reprezentuje pracowników internatu przed dyrektorem: ocenia ich prace wnioskuje o 

przyznanie premii, nagrody i o zmianę stosunku pracy, 

k. ustala harmonogram pracy i urlopów pracowników internatu, 

l. zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynku internatu i urządzeń terenowych, dba o 

sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe i klucze od wyjść ewakuacyjnych. 

3. Zastępca kierownika internatu współdziała z. kierownikiem w zakresie organizowania, 

planowania i realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych w internacie. Szczegółowe zadania i 

uprawnienia zastępcy kierownika, internatu określone są w zakresie obowiązków i kompetencji 

kierownika internatu. 

4. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za organizację praktycznej nauki zawodu, 

a w szczególności: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami: 

- hospituje zajęcia praktycznej nauki zawodu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

hospitacji w danym roku szkolnym, 
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- formułuje zalecenia i kontroluje ich realizację, 

- przedstawia spostrzeżenia z hospitacji dyrektorowi, 

- gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

- dokonuje oceny odbytych zajęć praktycznej nauki zawodu na zakończenie roku szkolnego, 

b) ustala tematykę praktyk zawodowych, zgodnie zobowiązującym programem 

nauczania i podstawami programowymi oraz sporządza ich harmonogram, 

c) prowadzi ewidencję nieobecności nauczycieli zawodu i organizuje zastępstwa w czasie 

ich nieobecności, 

d) sprawdza wykazy godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu i zatwierdza je do 

wypłaty, 

e) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i 

estetykę na zajęciach, 

f) prowadzi dokumentację związaną z praktyczną nauką zawodu, 

g) zatwierdza i kontroluje realizację planów pracy nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu, 

h) współpracuje z Nadleśnictwem Rzepin i innymi nadleśnictwami w sprawie organizacji 

praktyk, 

i) przygotowuje projekty umów zawieranych pomiędzy Szkołą, a nadleśnictwami, 

j) organizuje zaopatrzenie w środki, materiałowe  i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć,  

k) zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną warsztatów i urządzeń terenowych, 

k) określa zadania i zakres odpowiedzialności nauczycieli nauki zawodu w formie zakresu 

czynności i stwarza im odpowiednie warunki pracy, zgodne z przepisami BHP, 

l) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu, w tym za 

udzielenie pomocy po zaistniałym wypadku i przeprowadzenie wymaganych prawem czynności 

powypadkowych. 

ł) organizuje szkolenia BHP dla uczniów przed rozpoczęciem zajęć, 

m) wspiera działania wicedyrektora ds. administracyjnych w zakresie utrzymania parku 

przyszkolnego, 

n) współpracuje z Okręgowa. Komisją Egzaminacyjną w sprawach związanych z egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

o) organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, sporządza ich harmonogram, 

opracowuje wersje elektroniczne wymagane przez Okręgową Komisja Egzaminacyjną, 

p) . prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami, 

r) wykonuje inne zadania zlecone przez, dyrektora. 

5. Główny księgowy - odpowiadający za całokształt spraw finansowych związanych z 

funkcjonowaniem Szkoły oraz za organizację pracy pracowników administracji, a w szczególności: 
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a) prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły zgodnie z Ustawą o finansach 

publicznych, 

b) realizowanie zadań zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego, 

c) wykonywanie innych zadań bieżących, zleconych przez dyrektora. 

Pełny zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i kierowników określają 

przydzielone im przez dyrektora zakresy czynności. Wicedyrektor i kierownicy pracują w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie działania podejmowane przez wicedyrektora i kierowników 

poza Szkolą wymagają akceptacji dyrektora. 

 

§ 16. 

1. Rada Pedagogiczna jest organem szkoły powołanym do rozpatrywania spraw związanych z 

całokształtem Statutowej działalności szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub 

placówki, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Technikum Leśnego. 

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły lub placówki, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

5. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej określa jej regulamin 

stanowiący załącznik nr 2 do Statutu. 

6.Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego( przekazanej nie później niż do dnia 

31 sierpnia danego roku) RP w formie uchwały ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny , w 

celu doskonalenia pracy szkoły. 
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§ 17. 

1. Rada Rodziców reprezentuje opinie ogółu rodziców Technikum. 

2. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności 

Technikum. 

3. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora technikum z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki, w tym z 

wnioskami do Rady Pedagogicznej w sprawie zmian przepisów prawa szkolnego. 

4. Rada Rodziców może przekazywać swoje opinie na temat pracy Technikum i 

poszczególnych szkół w formie pisemnej do organu prowadzącego lub organu nadzoru 

pedagogicznego. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

6. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Rodziców określa jej regulamin, 

stanowiący załącznik nr 11 do Statutu. 

 

§ 18. 

1. W Technikum działa samorząd uczniowski, 

a) Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów Technikum. 

b) Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi i kierownikowi internatu 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Technikum, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów i organizacji życia szkoły takich jak: 

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

- prawo do udziału w zebraniach rady pedagogicznej i jej zespołów w części dotyczącej 

bezpośrednio spraw uczniowskich, 

- prawo do udziału w tworzeniu i ewaluacji prawa wewnątrzszkolnego poprzez wyrażanie opinii i 

zgłaszanie propozycji zamian w tym prawie, 

- prawo do wyrażania w sposób zasadny i wyważony opinii o pracy poszczególnych 

nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie dydaktyki i wychowania, 

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 
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- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

c) Samorząd Uczniowski  działa w oparciu o swój regulamin, stanowiący załącznik nr 10 do 

Statutu. 

d) Regulamin SU jest zgodny ze Statutem szkoły 

 

 

2. W Technikum powołuje się Rzecznika Praw Ucznia. 

a) Zasady powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia określa regulamin stanowiący zał. nr 20 

do statutu. 

§ 19. 

1. Na terenie Technikum działa sekcja ASG. 

a) Zasady działalności sekcji ASG określa regulamin sekcji stanowiący załącznik nr 

18 do Statutu. 

2. Na terenie Technikum działa sekcja ornitologiczna – rehabilitacji ptaków drapieżnych. 

a) Zasady działalności sekcji ornitologicznej – rehabilitacji ptaków drapieżnych określa 

regulamin sekcji stanowiący załącznik nr 19 do Statutu. 

 

§ 20. 

1. Na terenie Technikum powołano Drużynę Harcerską 

 

a) Zasady działalności Drużyny Harcerskiej określa regulamin stanowiący załącznik nr 17 

do Statutu. 

§ 21. 

1. Sprawy sporne na terenie Technikum rozstrzygają: 

1). W klasie wychowawca klasy z udziałem samorządu klasy. 

2). W internacie wychowawca grupy z udziałem członków grupy. 

2. Między klasami lub grupami dyrektor szkoły lub kierownik internatu z udziałem 

samorządu szkolnego i przedstawicieli rodziców. 

3. Między organem szkoły a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę. 

 

§ 22. 

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie szkoły i innych przepisach prawnych decyduje 

dyrektor szkoły, przy czym w sprawach ważnych zasięga opinii rady pedagogicznej bądź rady 

rodziców lub obu tych organów. 
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§ 23. 

1. W Technikum liczącym co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor Technikum, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe 

stanowiska kierownicze w Technikum. 

 

 

 

 

§ 24. 

1. Rodzice maja prawo poznać zadania i zamierzenia dydaktyczno wychowawcze w klasach i w 

Technikum. 

2. Rodzice mają prawo znać przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

3. Prawa rodziców wymienione w ust. 1 i 2 realizowane są poprzez zaznajomienie ich z tymi 

przepisami przez dyrektora Technikum lub wychowawcę klasy na zebraniu rodziców oraz poprzez 

możliwość wglądu do przepisów w sekretariacie Techniku, a także na stronie internetowej 

Technikum. 

 

 

§ 25. 

1. Wychowawcy i rodzice poprzez stały kontakt osobisty , telefoniczny lub internetowy 

wymieniają informacje na temat postępów w nauce, zachowania uczniów oraz sposobów 

zaradczych w sytuacjach trudnych. 

2. Wychowawcy wspólnie z rodzicami mogą realizować własne programy w celu osiągnięcia 

określonych celów dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z celami Technikum. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

młodzieży. 

 

§ 26. 

Przynajmniej jeden raz w semestrze szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, związane z wynikami w nauce i frekwencji. 

 

§ 27. 

W razie konieczności Dyrektor Technikum zwołuje zebranie rodziców szkoły, a wychowawca klasy - 

zebranie rodziców klasy. 
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§ 28. 

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 29. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami na podstawie 

planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu przez 

kuratorium oświaty 

3. W arkuszu organizacyjnym Technikum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Technikum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę 

godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

 

§ 30. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych szkolnym programem nauczania. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym powinna wynosić od 25 do 30 osób, a w 

internacie maksymalnie 35 wychowanków. 

3. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków w nauce bądź ze względu na bezpieczeństwo, 

po uwzględnieniu posiadanych środków finansowych, dopuszcza się podział oddziałów na grupy: 

a) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii 

informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach między 

oddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem lit.d, 

b) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem lit.d, 

c) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; dla których z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach 

liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem lit.d, 

d) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 



Statut Technikum Leśnego w Starościnie 

 19 

 

 

§ 31. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Technikum, których wymiar 

określają ramowe plany nauczania, są: 

a) obowiązkowe zajęciaedukacyjne,  

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce, 

d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, e) 

praktyczna nauka zawodu. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut 

4. W internacie obowiązuje godzina zegarowa (60 minut). 

 

 

 

§ 32. 

Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych, potrzebne są szczególne formy 

opieki, szkoła organizuje pomoc współpracując w tym zakresie między innymi z:  

a. Poradnią psychologiczno – pedagogiczna, 

b. Powiatową Komendą Policji, 

c. Sądem Rejonowym 

d. Powiatowym Urzędami Pracy, 

e. Zakłady Doskonalenia Zawodowego, 

f. Organizacją zrzeszającą pracodawców, 

g. Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

h. Młodzieżową Agencją Pracy 

i. Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 

 

§ 33. 

1. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu Technikum nie może być niższa niż 15 uczniów. 

2. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów o której mowa w ust.1 może być niższa. 

3. Zajęcia fakultatywne, koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki szkolne 

mogą być organizowane w grupach między oddziałowych. 
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§ 34. 

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. 

2. Za praktyczną naukę zawodu odpowiada kierownik szkolenia praktycznego powoływany przez 

dyrektora Technikum. 

3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy 

Technikum, a zakładami pracy w oparciu o odrębne przepisy. 

4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oddziałach szkolnych z zastosowaniem podziału na 

grupy o mniejszej liczebności w celu zapewnienia odpowiednich warunków bhp. Liczebność grup 

zależy od rodzaju pracy wykonywanej przez uczniów na zajęciach i wynosi od 8 lub 15 osób; o 

liczebności grupy decyduje dyrektor technikum na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są przez nauczycieli i instruktorów w 

godzinach od 7:30 do 13:30 na terenach szkolnych – ogród botaniczny, dendrologiczny i szkółka 

lub na powierzchni leśnej albo w zakładzie pracy bądź innym zaplanowanym miejscu, zależnie 

od tematyki zajęć zgodnie z programem nauczania. 

6. Dopuszcza się w ramach zajęć z praktycznej nauki zawodu wykonywanie przez uczniów na rzecz 

Technikum czynności nie objętych programem nauczania w ilości nie większej, niż 

12 godzin w roku szkolnym pod warunkiem pełnej realizacji programu w danym roku; 

decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor technikum. 

7. Zagadnienia związane z praktyczną nauką zawodu reguluje Regulamin zajęć praktycznych 

stanowiący załącznik nr 21 Statutu. 

 

§ 35. 

Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład 

zajęć ustalony przez dyrektora Technikum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 36. 

1. Postępy w nauce każdego ucznia podlegają ocenie wg punktowej skali ocen zgodnej z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania stanowiące załącznik nr 4 do Statutu.  

1a. Ocenianie związane z praktyczną nauką zawodu reguluje Regulamin zajęć praktycznych 

stanowiący zał. nr 21 Statutu oraz wytyczne pracodawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie 

zajęć praktycznych. 

2. Ocena jest jawna i musi być uzasadniona przez nauczyciela. 

3. Zachowanie ucznia  nie może mieć wpływu na ocenę z przedmiotów szkolnych. 
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2. Ocenianie pracy uczniów ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

2. Ocenianie obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie (semestralne), według skali i w 

formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki promowania ucznia. 

3. Szczegółowe zasady sposobu udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia, 

danemu uczniowi i jego rodzicom określa WSO stanowiący załącznik nr 4 do Statutu. 

4. Wszyscy nauczyciele uczący tego samego przedmiotu stosują ten sam przedmiotowy 

system oceniania we wszystkich oddziałach. 

        5. Szczegóły i zasady stosowania ocen określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

stanowiące załącznik nr 4 do Statutu. 

 

§ 37. 

1. Ocenie podlega też zachowanie ucznia w 4-ro stopniowej skali:  

a) Wzorowe 

b) Bardzo dobre 

c) Dobre 

d) Poprawne 

e) Nieodpowiednie 

f) Naganne 

2. Ocenę ze sprawowania ustala wychowawca klasy (oddziału) , w przypadku propozycji oceny 

nagannej lub sytuacjach spornych ,propozycję oceny poddaje się głosowaniu RP. 

3. Ocenę ze sprawowania określa się na podstawie postaw i zachowań ucznia w szkole i poza nią 

wobec kolegów, pracowników i osób postronnych oraz mienia prywatnego i społecznego, a także 

stosunku ucznia do nauki, obowiązków i powinności uczniowskich, zaangażowania w prace na rzecz 
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społeczności szkolnej czy lokalnej i przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów. 

4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na inne oceny szkolne i promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Zasady i szczegóły ustalania ocen ze sprawowania określają Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania stanowiące załącznik nr 4 do Statutu. 

 

§ 38. 

Technikum prowadzi bibliotekę szkolną będącą pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy 

o regionie. 

1. Biblioteka umożliwia również dostęp do INTERNETU. 

2. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz prowadzenie 

przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

4. Czas pracy biblioteki i zadania nauczyciela-bibliotekarza określają odrębne przepisy 

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy technikum oraz rodzice 

na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, stanowiącym załącznik nr 6 do 

Statutu. 

§ 39. 

Technikum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Technikum lub za jego zgodą między 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 40. 

1. Technikum  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dziennik lekcyjny w Technikum prowadzony jest tylko w formie elektronicznej. 

 

§ 41. 

Zasady gospodarki finansowej Technikum określają odrębne przepisy. 

 

 

 



Statut Technikum Leśnego w Starościnie 

 23 

 

§ 42. 

1. Technikum prowadzi internat stanowiący integralną część Technikum. 

2. Wszyscy uczniowie zamiejscowi przyjęci do klasy pierwszej Technikum mają prawo do 

zamieszkania w internacie, pisemną deklarację w sprawie zamieszkania składają rodzice uczniów 

przyjętych do klas pierwszych. 

3. Decyzje w sprawie przyjęcia do internatu pozostałych uczniów ze starszych klas podejmuje Zespół 

Wychowawczy Internatu na podstawie podań pełnoletnich wychowanków lub rodziców bądź 

opiekunów prawnych wychowanków niepełnoletnich na posiedzeniu w czerwcu każdego roku, 

biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną oraz zachowanie wychowanka w internacie w roku 

poprzednim. Podstawą przyjęcia do internatu jest umowa przyjęcia do internatu- podpisywana na 

rok szkolny. 

4. Internatem zarządza kierownik internatu powoływany przez dyrektora Technikum. 

5. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw świątecznych, ferii 

zimowych i letnich. 

6. Organizację internatu oraz prawa i obowiązki mieszkańca internatu określa regulamin 

internatu uchwalany przez Zespół Wychowawczy Internatu i zatwierdzany przez dyrektora 

Technikum po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców, (załącznik nr 3 do 

Statutu). 

7. Miejsce w internacie może być częściowo lub całkowicie odpłatne, decyzje w tej sprawie 

podejmuje dyrektor Technikum w porozumieniu z organem prowadzącym. 

8. Wyżywienie w stołówce internatu jest obowiązkowe dla mieszkańców internatu i odpłatne 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 43. 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną wg odrębnych 

przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych 

działań. 

2. Uchwały w sprawach przyjęcia i wdrażania innowacji i eksperymentów edukacyjnych i 

pedagogicznych podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek zainteresowanego nauczyciela lub 

zespołu przedmiotowego nauczycieli, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. 

3. Uchwały, o których mowa w ust 2 wchodzą w życie po zaopiniowaniu projektu 

eksperymentu przez organ nadzorujący według odrębnych przepisów i procedur . 
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§ 44. 

1. Technikum posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę: Technikum Leśne im. prof. Jana 

Miklaszewskiego w Starościnie, 69-110 Rzepin. 

2. Tablice i pieczęcie Technikum zawierają nazwę: Technikum Leśne im. prof. Jana 

Miklaszewskiego w Starościnie, 69-110 Rzepin. 

3. Technikum posiada własny sztandar i godło oraz może posiadać swój hymn. 

4. Sztandar i godło nadaje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Technikum posiada ceremoniał szkolny zgodnie z regulaminem organizowania imprez i 

uroczystości szkolnych stanowiący załącznik nr 8 do Statutu. 

 

§ 45. 

1. Dla realizacji celów Statutowych Technikum zabezpiecza i prowadzi:  

a. pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich, 

b. park szkolny- ogród dendrologiczny, 

c. gabinet higienistki szkolnej, 

d. archiwum, 

e. szatnię, 

f. urządzenia i obiekty rekreacyjno-sportowe, 

 g. gabinety przedmiotowe, 

h warsztaty szkolne,  

i.  internat, 

j. inne obiekty wzbogacające proces dydaktyczno-wychowawczy. 

2. Każde z pomieszczeń jest oddane pod opiekę osobistą nauczyciela, który odpowiada za 

znajdujący się tam majątek Szkoły oraz bezpieczeństwo przebywających w nim uczniów. 

3. Każda pracownia i gabinet lekcyjny posiada własny, opracowany przez nauczyciela i 

zatwierdzony przez dyrektora Technikum regulamin, określający zasady korzystania z 

pomieszczeń i dostępnych w nim narzędzi, urządzeń i przyborów oraz pomocy dydaktycznych. 

4. W nauczaniu teoretycznych przedmiotów zawodowych ponadto można korzystać z bazy 

miejscowych zakładów pracy, szczególnie Nadleśnictwa, w uzgodnieniu z wyznaczonym 

pracownikiem, z zachowaniem zasady nieingerencji gospodarczej. 

5. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w obiektach szkolnych i w zakładach pracy na 

podstawie odrębnych umów z tymi zakładami. 
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                                                                                Rozdział IV 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 46. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-

technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust.1 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 47. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności ucznia. 

3. Do podstawowych  obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego 

rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i 

wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie 

u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między 

ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

b) wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które 

dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, 

c) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy oraz tygodniowego planu lekcji 

ustalanego przez dyrektora Technikum. 

d) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

e) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje 

poufne omawiane na zebraniach Radu Pedagogicznej i jej zespołów oraz te informacje, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę . 

f) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

g) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
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§ 48. 

1. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Technikum tworzą trzy stałe zespoły przedmiotowe: 

1) Zespół Nauczycieli  przedmiotów ogólnokształcących, 

2) Zespół Nauczycieli  języków obcych nowożytnych; 

3)Zespół Nauczycieli  przedmiotów zawodowych, 

4) Zespół Wychowawczy Internatu. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu 

nauczycieli, a pracą Zespołu Wychowawczego Internatu kieruje kierownik internatu. 

3. Dyrektor Technikum może powoływać doraźnie inne zespoły problemowe, zadaniowe i 

przedmiotowe nauczycieli. 

 

§ 49. 

Cele i zadania zespołów, o których mowa w § 48 ust.1 i 3 obejmują: 

1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz uzupełnianie ich 

wyposażenia, 

5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania i wychowania. 

6. koordynowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego w internacie, 

7. dokonanie określonej oceny, analizy lub przygotowanie i wykonanie zadania, dla którego zespół 

został doraźnie powołany. 

§ 50. 

Wychowawca jest zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniami poprzez: 

1. stwarzanie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2. inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów, 

3. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
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§ 51. 

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 50 wychowawca: 

1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka (ucznia), 

2. Planuje i organizuje prace z wychowankami kierując się Programem Wychowawczym i 

Programem Profilaktyki stanowiącymi załączniki nr 5 i 13 do Statutu. 

3. Planuje i organizuje wraz z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające 

jednostkę i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na 

godziny do dyspozycji wychowawcy w oparciu programy wymienione w ust. 2.oraz w Programie 

Doradztwa Zawodowego (zał. nr 14 Statutu) 

4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów oraz wobec tych, którym potrzebna jest opieka indywidualna, 

5. Utrzymując kontakt i współpracując z rodzicami uczniów poznaje i ustala potrzeby wychowawcze, 

współdziała w kierunku pracy wychowawczej oraz włącza ich w sprawy życia klasy, grupy 

wychowawczej i szkoły. 

Rozdział V 

Uczniowie szkoły 

 

§ 52. 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja uczniów do Technikum Leśnego  odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 (tekst jednolity) – wraz z późniejszymi 

zmianami),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek oraz  przepisów wydanych na podstawie wymienionej Ustawy. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie terminami określonymi, na dany rok szkolny,  

przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

3. Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w składzie minimum 3 nauczycieli, powołuje doraźnie Dyrektor 

Technikum. Na przewodniczącego komisji powołuje się zastępcę dyrektora lub innego, 

doświadczonego nauczyciela. 
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§ 53. 

Obowiązki ucznia: 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przewidzianych 

planem nauczania i zajęciach praktycznej nauki zawodu.  Uczniowie Technikum uczęszczają na zajęcia 

szkolne w umundurowaniu ustalonym przez szkołę, zakupionym  przez ucznia na własny koszt. 

2. Dopuszcza się nieobecność ucznia na niektórych zajęciach obowiązkowych  

z przyczyn losowych lub innych uzasadnionych przypadkach. 

3. Zwolnienia ucznia z zajęć obowiązkowych i usprawiedliwienia nieobecności może dokonać: 

wychowawca klasy i kierownik zajęć praktycznej nauki zawodu lub Dyrektor Technikum. 

4. Szczegółowe zasady i warunki zwalniania  i usprawiedliwiania nieobecności określa regulamin 

działalności wewnętrznej szkoły stanowiący załącznik nr 1 do Statutu. 

 

§ 54. 

1. W celu ujednolicenia umundurowania i ograniczenia kosztów ponoszonych przez uczniów, szkoła 

określa zestaw podstawowego, obowiązującego umundurowania – zgodnie z wzorami zawartymi w 

rozporządzeniu w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich 

noszenia, wydanego przez  właściwego ministra.  

 

2. Każdy uczeń (odpowiednio do płci i pory roku) ma obowiązek posiadać mundur szkolny  

składający się z: 

a) kurtki mundurowej (marynarki), 

b) spodni ( spódniczki), 

c) półbutów, czółenek, kozaków lub trzewików,  

d) koszuli z krawatem. 

 

3. Na mundurze należy nosić, wprowadzone przez szkołę, oznaczenia Technikum Leśnego im. prof. 

Jana Miklaszewskiego w Starościnie. W TL w Starościnie wprowadza się zróżnicowane oznaczenia dla 

klas: I, II, III, IV i V.  oraz oznaczenie ogólne. Oznaczenie ogólne wykorzystują osoby uprawnione do  

noszenia munduru, nie będące uczniami TL. 
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        Klasa I                 Klasa II                   Klasa III 

 

       

      Klasa IV               Klasa V               Ogólna 

 

4. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w mundurze w: zajęciach lekcyjnych,  uroczystościach 

szkolnych oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz. Prowadzący wymienione zajęcia, 

zobligowani są do egzekwowania tego obowiązku.  

5. Dopuszcza się udział uczniów w zajęciach lekcyjnych w innym umundurowaniu niż określony 

zestaw podstawowy. Wykorzystywane elementy umundurowania muszą być zgodne z wzorami 

zawartymi w rozporządzeniu w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych 

do ich noszenia, wydanego przez  właściwego ministra. W czasie uroczystych apeli oraz w innych 

przypadkach, określonych doraźnie przez Dyrektora Technikum, obowiązuje jednolitość 

umundurowania.  

6. Dyrektor Technikum Leśnego może na określony czas zwolnić ucznia lub uczniów z obowiązku 

noszenia umundurowania w następujących przypadkach: 

 

a) ze względów zdrowotnych udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim 

 ( np. gips, choroba skóry szyi itp.) 

b) gdy wskazany jest strój sportowy ( np. udział w zawodach), 

c) na wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze, 

d) w innych uzasadnionych przypadkach. 
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7. W zajęciach wychowania fizycznego uczniowie uczestniczą w ubiorze określonym przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie. 

8. Na zajęciach z praktycznej nauki zawodu obowiązuje odrębny ubiór i obuwie dostosowane do pory 

roku, rodzaju wykonywanych zadań i wymogów bhp. 

9. Uczniowie nie posiadający właściwego umundurowania, mogą być ukarani jedną z kar określonych 

w niniejszym Statucie.  Określając wysokość kary należy uwzględnić wnioski z przeprowadzonych 

wyjaśnień, a przede wszystkim stopień zawinienia. 

10. Uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć w zajęciach bez umundurowania do czasu 

ślubowania. 

11. W trosce o godne reprezentowanie szkoły i poszanowanie munduru leśnika, Dyrektor Technikum 

może powołać komisję, do sprawdzenia posiadanego umundurowania. Sprawdzenia dokonuje się w 

czasie apelu – jednocześnie dla całej szkoły. Komisja przedstawia Dyrektorowi Szkoły, do akceptacji, 

wnioski dotyczące potrzeby uzupełnienia lub wymiany umundurowania. Z zatwierdzonymi 

wnioskami zapoznaje się osoby, których one dotyczą, a także rodziców uczniów, u których 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

§ 55. 

1. Każdego ucznia obowiązuje dbałość o stan umundurowania i schludny wygląd. Szacunek do 

munduru leśnika obliguje do zachowania umiaru w doborze rodzaju fryzury, biżuterii i makijażu.   

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej. 

3. Na mundurze wolno nosić tylko te oznaczenia i znaczki, do których uczeń nabył prawo i posiada 

dokument uprawniający. 

4. Zabrania się przypinania i noszenia na mundurze wszelkich odznak i znaczków  bez posiadanych 

uprawnień do ich noszenia oraz emblematów nie związanych z charakterem i działalnością szkoły. 

 

§ 56. 

Obowiązkiem ucznia jest usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole wg. następujących zasad: 

1. Po powrocie do szkoły usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone wychowawcy 

klasy w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły, usprawiedliwienia przedstawione w terminie późniejszym 

nie będą honorowane. 

2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole informacja o powodach jego nieobecności musi 

być przekazana do szkoły niezwłocznie. 

3. Dostarczanie fałszywych zwolnień lekarskich lub dokonywanie innych oszustw w celu 
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usprawiedliwienia absencji na zajęciach lekcyjnych jest karane w oparciu o Szkolny Program 

wychowawczy. 

 

§ 57. 

1. Prawa ucznia wynikają z zapisów Karty Deklaracja Praw Dziecka ora przepisów szkolnych i są 

określone w regulaminie działalności wewnętrznej Technikum Leśnego -załącznik nr 1 do Statutu- 

oraz regulaminie internatu stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu;  

w szczególności uczeń ma prawo do: 

a. Uzyskania rzetelnego wykształcenia, 

b. Zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, 

c. Jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej i umotywowanej oceny, 

d. Zaspokajanie swoich potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, kulturalnych, sportowych, 

turystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych, 

e. Zachowania godności, wolności i bezpieczeństwa, 

f. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, 

g. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, innych imprezach, h. 

Dobrowolnej przynależności do wybranej przez siebie organizacji młodzieżowej lub 

społecznej, dowolnego koła zainteresowań, 

i. Pomocy ze strony nauczycieli, wychowawców i innych powołanych do tego pracowników szkoły 

w rozwiązywaniu dręczących problemów, 

j. Opieki socjalnej, zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły. 

2. Obowiązki ucznia określa regulamin działalności wewnętrznej Technikum Leśnego – 

 załącznik nr 1 do Statutu- oraz regulamin internatu stanowiący załącznik nr 3 do Statutu; w 

szczególności uczeń ma obowiązek: 

a) Uczęszczać systematycznie na zajęcia szkolne i wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na 

naukę, 

b) Godnie zachowywać się w szkole i poza szkołą.  

c) Przestrzegać przepisy bhp, 

d) Troszczyć się o mienie szkoły, 

e) Przebywać na terenie obiektu szkolnego w trakcie zajęć i przerw śródlekcyjnych  

f) Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły i kolegom, g) 

Szanować cudze poglądy i przekonania, 

h) Dostosować swój wygląd i zachowanie do wymagań przepisów szkolnych, 

i) Być zdyscyplinowanym, podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom władz 

społeczności szkolnej. 

3. Na straży przestrzegania praw ucznia wynikających z przepisów szkolnych oraz zawartych w 
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Konwencji o prawach dziecka stoi wybierany przez samorząd uczniowski Rzecznik praw ucznia, 

działający na podstawie regulaminu Samorządu Szkolnego stanowiącego 

 załącznik nr 10 do Statutu. 

4. Skargi z tytułu naruszenia praw ucznia składane są do dyrektora Technikum lub organu 

prowadzącego bądź organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora 

Technikum. 

§ 58. 

Nagrody i kary 

 

1. System nagród i kar stosowanych w szkole określa Statut. 

2. Za  wzorowe wywiązywanie się z powinności ucznia TL i wykonywanie innych zadań oraz 

wyróżniające zaangażowanie w życie Szkoły uczeń może być wyróżniony: 

a) Pochwałą ustną wychowawcy 

b) Pochwałą pisemną wychowawcy, 

c) Pochwałą  dyrektora, 

d) Nagrodą rzeczową 

e) Pochwałą  dyrektora wobec całego Technikum, 

3. Za szczególne zasługi dla Szkoły pochwała i nagroda rzeczowa mogą być przyznane uczniowi 

jednocześnie. 

4. Nie wyróżnia się uczniów ukaranych karami wymienionymi poniżej oraz karami określonymi w 

Regulaminie internatu – w czasie obowiązywania nałożonych kar. Takich uczniów, należy wyróżniać 

w pierwszej kolejności: anulowaniem poprzednio wymierzonej kary, skróceniem okresu jej 

obowiązywania lub złagodzeniem warunków określonych w kontrakcie. Prawo do podjęcia decyzji w 

tej sprawie przysługuje osobie, która nałożyła karę lub osobom uprawnionym do nałożenia kar 

wyższego stopnia. Dyrektor szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zastosować 

jednocześnie: anulowanie poprzednio wymierzonej kary oraz udzielić innego wyróżnienia, 

określonego w Statucie szkoły. 

5. Za łamanie przepisów Statutu i regulaminów szkolnych oraz naganne zachowanie uczeń może być 

ukarany: 

a) upomnieniem wychowawcy klasy – kara obowiązuje przez okres 1 miesiąca;  

b)  naganą wychowawcy klasy – kara obowiązuje przez okres 3 miesięcy; 

c) upomnieniem dyrektora szkoły – kara obowiązuje przez okres 4 miesięcy; 

d) naganą dyrektora szkoły – kara obowiązuje przez okres 6 miesięcy; 

e) kontraktem – kara obowiązuje przez okres określony w kontrakcie, nie dłużej niż przez 6 miesięcy; 

c) skreśleniem z listy uczniów 
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6. W ostatecznym przypadku uczeń może zostać skreślony z listy uczniów za: 

a) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 30 godz. 

b) brutalnego naruszenia nietykalności osobistej innych osób 

c) kradzieży lub celowego niszczenia mienia szkoły lub mienia prywatnego 

d) zachowania niegodnego ucznia szkoły, a szczególnie pod wpływem alkoholu 

e) rażącego i uporczywego naruszenia podstawowych obowiązków i zasad współżycia szkolnego  (po 

wyczerpaniu wszelkich środków wychowawczych) 

f) posiadania , rozprowadzania i używania narkotyków i innych środków odurzających 

g) rażącego, niewłaściwego zachowania się wobec pracowników szkoły 

7. Szczegółowe zasady, okoliczności i warunki, w których dyrektor Technikum może na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu  Szkolnego, skreślić  ucznia z listy 

uczniów oraz tryb odwoławczy od tej decyzji reguluje Statut. 

8. W przypadku ukarania ucznia, należy stosować zasadę stopniowania kar, uwzględniając rodzaj 

przewinienia, okoliczności jego popełnienia, a przede wszystkim stopień winy sprawcy. 

 9. Odwołania od decyzji o ukaraniu ucznia karą regulaminową można składać do dyrektora szkoły, a 

w przypadku gdy kara została nałożona przez dyrektora, do organu prowadzącego, bądź organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem dyrektora, w terminie 14 dni. 

 

§ 59. 

1. O przyznanej nagrodzie lub wyznaczonej karze Szkoła niezwłocznie informuje rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia osobiście po wezwaniu rodzica do Szkoły, telefonicznie odnotowując to 

w dokumentacji lub listownie. 

2. Obowiązek informowania, o którym mowa wyżej, spoczywa na osobie, która udzieliła wyróżnienia 

lub wymierzyła karę. 

3. Wyróżnienia i kary, które uczeń otrzymał w ocenianym okresie, powinny być uwzględniane w 

czasie ustalania oceny za zachowanie. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 60. 

W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wystawionych przez Technikum Leśne podaje 

się pełną nazwę Technikum. 

 

§ 61. 

1. Zmiany w Statucie Technikum Leśnego w Starościnie może wprowadzić Rada 

Pedagogiczna na wniosek jednego z organów Szkoły, organu prowadzącego lub 

nadzorującego. 
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2. Uchwalenie zmian Statutu wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 50% 

składu Rady pedagogicznej. 

 

 

§ 62. 

1. Załączniki do Statutu stanowią: 

1) Regulamin działalności wewnętrznej szkoły 

2) Regulamin Rady Pedagogicznej, 

3) Regulamin Internatu 

4) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

5) Szkolny Program Wychowawczy 

6) Regulamin biblioteki 

7) Regulamin dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych 

8) Regulamin imprez i uroczystości szkolnych 

9) Regulamin rekrutacji 

11)Regulamin Rady Rodziców 

12)Regulamin przyznawania pomocy materialnej 

13)Szkolny Program Profilaktyki 

14)Szkolny System Doradztwa Zawodowego 

15) Regulamin przyznawania odznak absolwenta 

16) Regulamin korzystania z sali gimnastycznej 

17) Regulamin działalności Drużyny Harcerskiej 

18) Regulamin sekcji ASG 

19) Regulamin sekcji ornitologicznej – rehabilitacji ptaków drapieżnych. 

20) Regulamin powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia. 

21) Regulamin zajęć praktycznych 

 

 

Znowelizowany statut Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.09.2019 r. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

mgr Przemysław Jarosik 


