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Załącznik nr  1

Regulamin działalności wewnętrznej Technikum Leśnego

w Starościnie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin wewnętrzny jest dokumentem uzupełniającym do statutu Technikum
leśnego w Starościnie 69-110 Rzepin zawierającym postanowienia, które regulują życie
wewnętrzne całej społeczności szkolnej podczas wypełniania statutowych obowiązków,
prawa i obowiązki uczniów oraz zawierającym inne uregulowania dotyczące życia na
terenie szkoły.

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie szanują prawo każdego członka
społeczności szkolnej do własnych poglądów i do osobistej "inności" pod warunkiem, że nie obraża to
nikogo i nikomu nie czyni krzywdy oraz nie zakłóca funkcjonowania i zasad współżycia w szkole.

2. Troska o dobre imię szkoły jest obowiązkiem wszystkich i każdego z osobna członka
społeczności szkolnej.

3. Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych
norm moralnych, kultura osobista i uczciwość.

§ 3

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz całkowity zakaz
posiadania i spożywania środków odurzających i narkotycznych.

§ 4

1. Uczniowi nie wolno posiadać i pić alkoholu, posiadać i używać środków odurzających
oraz palić papierosów.

2. Uczeń, który: pali papierosy na terenie szkoły, spożywający alkohol lub napoje
zawierające alkohol, zażywający środki odurzające lub podejrzany o ich zażywanie
podlega karom regulaminowym określonym w Statucie oraz postępowaniu określonemu
poprzez procedury obowiązujące na terenie Technikum.

§ 5

1. Zobowiązuje się społeczność uczniowską do poszanowania mienia szkolnego i
prywatnego.

2. Wszelkie szkody w mieniu będą usuwane i naprawiane na koszt sprawców, a w
przypadku trudności ich ustalenia przez klasę lub całą społeczność uczniowską.

3. Szkoła może wspólną decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wprowadzić
system kar pieniężnych dla osób, które są sprawcami działań dewastacyjnych na jej
terenie lub w sposób zamierzony powodują powstawanie szkód, zwiększających poziom
wydatków budżetowych szkoły z tego tytułu.



§ 6
1. Zespoły klasowe i organizacje szkolne organizujące dyskoteki, spotkania i wieczorki w

pomieszczeniach szkolnych, zobowiązane są do oddania pomieszczeń w takim stanie w
jakim był przed imprezą. Za wyrządzone szkody ponoszą odpowiedzialność materialną.

2. Biwaki, wycieczki, festyny i inne imprezy szkolne odbywają się zgodnie z regulaminem
imprez i uroczystości szkolnych.

3. Tradycyjne "Połowinki" i "Studniówka" powinny odbywać się na terenie szkoły. Na
zorganizowanie zabawy w innym miejscu musi wyrazić zgodę dyrektor Technikum.

§ 7
1. Młodzież szkolna korzysta z pomieszczeń szkolnych i ma obowiązek troszczyć się o

porządek i czystość w całym budynku szkolnym i wokół niego.
2. Każdy zespół klasowy, z wyjątkiem klas maturalnych, otrzymuje z początkiem roku

szkolnego obowiązek opieki nad wyznaczoną częścią terenu szkolnego i odpowiada za
ład i porządek na tym terenie przed Radą Uczniowską i Radą Pedagogiczną.

Uroczystości  szkolne  i  apele  odbywają się z  udziałem  całej  społeczności  szkolnej
zgodnie z regulaminem imprez i uroczystości szkolnych.

II. Ubiór i wygląd ucznia

§ 8
1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać mundur szkolny składający się z:

a) Kurtka mundurowa (marynarka) w kolorze khaki,
b) Spodnie (spódniczka) w kolorze khaki,
c) Koszula zielona lub biała + zielony lub brązowy krawat,
d) Skarpety ciemne,
e) Trzewiki skórzane lakierowane brązowe lub czarne.

2. Na mundurze należy nosić oznaczenia ucznia danej szkoły, jeśli takie Szkoła dostarczyła.
3. Każdy uczeń ma obowiązek chodzić w mundurze na zajęcia lekcyjne i uroczystości

szkolne oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz.
4. Dopuszcza się udział uczniów w zajęciach lekcyjnych bez marynarki w koszuli z

krawatem lub w swetrze jak dla Służby Leśnej.
5. Dyrektor Technikum Leśnego może zwolnić ucznia lub uczniów danej szkoły z

obowiązku noszenia umundurowania.

§ 9
W zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie uczestniczą w ubiorze określonym

przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie.

§ 10
Na zajęciach z praktycznej nauki zawodu obowiązuje odrębny ubiór i obuwie,

dostosowane do pory roku, rodzaju wykonywanych zadań i wymogów BHP.

§ 11
1. Uczniowie nie posiadający kompletnego umundurowania ponoszą konsekwencje

wychowawcze zgodnie z systemem kar i nagród określonych w Statucie.



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

§ 12
1. Każdego ucznia obowiązuje schludny wygląd w zakresie umundurowania, a w doborze

rodzaju fryzury, biżuterii i makijażu należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest
miejscem pracy.

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.

III. Prawa ucznia

§ 13

1. Uczniom wydaje się legitymację szkolną, uprawniająca do zniżek w przejazdach PKP.
2. Zdjęcie w legitymacji musi przedstawiać ucznia w mundurze obowiązującym uczniów

w Technikum Leśnym .

§ 14

Uczeń w szczególności ma prawo do:
1. Uzyskania rzetelnego wykształcenia, otrzymania możliwie pełnej, obiektywnej

wiedzy, zgłaszania ewentualnych wątpliwości i uzyskiwania zadowalających
wyjaśnień,

2. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,

3. Przejawiania własnej aktywności intelektualnej w zdobywaniu wiedzy, m.in.
poprzez korzystanie z zasobów szkoły, w tym z biblioteki, pracowni i
pomieszczeń - w porozumieniu z odpowiedzialnymi materialnie ich
opiekunami,

4. Zaspokajanie swoich potrzeb kulturalnych, sportowych, turystycznych,
rekreacyjnych i rozrywkowych w szkole lub na imprezach przez nią
organizowanych,

5. Organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań,

6. Jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej i umotywowanej oceny z postępów w
nauce i zachowania,

7. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły. Opinie te mogą być
wyrażane ustnie i pisemnie, mogą prezentować pogląd jednostki lub grupy
(organizacji), ale muszą być taktowane i autorsko odpowiedzialne. Opinie ustne
mogą być zgłaszane na forum samorządu uczniowskiego,

8. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
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9. Swobodnego wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
uczniowskiego,

10. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, innych
imprezach - zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami,

11. Dobrowolnej przynależności do wybranej przez siebie organizacji
młodzieżowej lub społecznej, dowolnego koła zainteresowań. Działalność
ucznia w organizacjach działających poza szkołą wymaga zgody dyrektora
technikum.

12. Zachowania godności, wolności i bezpieczeństwa oraz ochrony przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
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13. Pomocy ze strony nauczycieli, wychowawców i innych powołanych do tego
pracowników szkoły w rozwiązywaniu dręczących problemów osobistych,

14. Odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych oraz pełnego wypoczynku w
przerwach świątecznych i w okresie ferii. Okres ferii jest okresem wolnym od
jakichkolwiek prac domowych "na wakacje", powtórek, rozwiązywania zadań,

15. Opieki socjalnej, zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły.

§ 15
Uczniowie broniący praw uczniowskich lub zgłaszający krytyczne uwagi o życiu szkoły nie

mogą być za to negatywnie oceniani. Podlegają w tym zakresie opiece dyrektora szkoły.

§ 16
Klasa ma prawo zorganizować raz w roku szkolnym wycieczkę krajoznawczą 3-4 dniową,

przy czym tylko 2 dni mogą wypadać w dniach zajęć szkolnych. Za uzyskanie zgody na
zorganizowanie wycieczki, a tym samym zwolnienie z zajęć szkolnych na okres trwania
wycieczki odpowiedzialny jest wychowawca klasy lub danej grupy.

§ 17
W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu Szkoły,

Regulaminu LO, Kodeksu Ucznia albo spowodowanych inną przyczyną np. przekroczenia
przepisów prawa uczeń ma prawo odwołać się, zachować następujący tryb postępowania:

1. Odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna samorządu szkolnego,Rady Samorządu
Szkolnego z prośbą o reprezentowanie jego racji przed dyrektorem lub Radą
Pedagogiczną,

2. Odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia
3. Odwołać się do dyrektora technikum,
4. Odwołać się do pośrednictwa instancji organizacji młodzieżowej lub społecznej, jeśli

stroną konfliktu jest członek którejś z wymienionych organizacji, a konflikt dotyczy
spraw z nią związanych,

5. Odwołać się do organu prowadzącego lub organu nadzorującego za pośrednictwem
dyrektora technikum.

IV. Obowiązki ucznia

 § 18
Uczęszczać systematycznie na zajęcia szkolne i wykorzystywać w pełni czas przeznaczony

na naukę, pracować nad poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy, sprawności i umiejętności,
przygotowywać się do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, w zajęciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

§ 1 9
W salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej uczniowie przebywają tylko pod opieką

nauczyciela.
Godnie zachowywać się w szkole i poza szkołą. Zawsze przestrzegać tradycyjnych form

grzecznościowych w kontaktach z otoczeniem, posługiwać się poprawną polszczyzną.

§ 20
1. Przestrzegać przepisy BHP podczas wszystkich zajęć związanych z nauką w szkole.
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2. W czasie przerw uczniowi nie wolno siadać na parapecie okna, wychodzić poza teren szkoły
lub stwarzać swym zachowaniem sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu jego i innych
członków społeczności szkolnej.

§ 21
1. Uczeń ma obowiązek troszczyć się o mienie szkoły, nie niszczyć go i nie pozwalać by

niszczyli go inni.
2. Uczeń, który niszczy sprzęt ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
3. Uczeń, w obecności którego został zniszczony sprzęt ma obowiązek zgłosić to do

wychowawcy lub dyrekcji szkoły, w przeciwnym wypadku ponosi współodpowiedzialność
moralną i finansową.

§ 22
Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

1. Podporządkować się przepisom prawa szkolnego,
2. Dostosować swój wygląd i zachowanie do przepisów niniejszego regulaminu,
3. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły i kolegom,
4. Przeciwstawiać się przejawom agresywności, arogancji, brutalności, wulgarności i

zgorszenia, a przynajmniej nie dopuszczać się ich osobiście,
5. Szanować cudze poglądy i przekonania, przejawiać prawdziwą tolerancję w tych

sprawach,
6. Szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
7. Być zdyscyplinowanym, podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom

uprawnionych do ich wydawania osób lub władz społeczności szkolnej. W
przypadku, gdy uczeń nie może wykonać polecenia lub uważa, że polecenie to jest
sprzeczne z obowiązującymi przepisami, ma prawo zwrócić się do wychowawcy
lub dyrektora szkoły o zwolnienie go z tego obowiązku.

8. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, budować autorytet szkoły
uczynkami i wypowiedziami, dbać o jej honor i dobro, znać, szanować i wzbogacać
tradycje szkoły.

9. Naprawić wyrządzoną szkodę lub krzywdę, przeprosić za przewinienie.

§ 23
Przebywać na terenie obiektu szkolnego w trakcie zajęć i przerw śródlekcyjnych, i nie

opuszczać go, chyba że w obecności nauczyciela.
W przypadku nieobecności nauczyciela przedstawiciel samorządu klasowego zgłasza ten

fakt dyrekcji szkoły celem zorganizowania zastępstwa.

V. Nauka
§ 24

Uczniów obowiązuje systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i
wybrane zajęcia nadobowiązkowe oraz fakultatywne.

§ 25
Uczeń ma obowiązek być przygotowany do zajęć, wykonywać i oddawać do sprawdzenia

w ustalonym terminie prace domowe, referaty, projekty i inne formy własnej pracy.
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§ 26
1. Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłaszać nauczycielowi przed ich rozpoczęciem.
2. Uczeń może zgłaszać brak przygotowania do zajęć z przyczyn losowych, ale ilość takich

zgłoszeń jest ograniczona - 2 razy w semestrze.
3. Nauczyciel ma prawo nie respektować zgłoszenia zbiorowego nieprzygotowania do

odpowiedzi lub pracy klasowej.
4. Uczniowi, który nie jest przygotowany do zajęć i nie zgłosił tego przed ich rozpoczęciem,

nauczyciel ma prawo wystawić ocenę cząstkową niedostateczny.
§ 27

1. „Szczęśliwy numer" oznacza aktualny dzień miesiąca i jest równoznaczny zgłoszeniu
nieprzygotowania do lekcji bez adnotacji w dzienniku przez ucznia o takim numerze w
dzienniku lekcyjnym.

2. Numery powyżej 30 traktowane są jak pierwsza dziesiątka.

§ 28
Zasady oceniania uczniów reguluje Szkolny System Oceniania.

§ 29
Samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą mają obowiązek śledzić postępy w nauce

uczniów swojej klasy i odpowiednio wcześnie organizować grupową lub indywidualną
samopomoc koleżeńską.

§ 30
Każdy uczeń technikum który pomaga w nauce koleżance lub koledze i czyni to

bezinteresownie jest premiowany w formułowaniu oceny za zachowanie.
Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,

wychowawcy, rady rodziców, pedagoga szkolnego, samorządu szkolnego - zarówno w
przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich
wiadomości i rozwoju zainteresowań.

§ 31
W szczególnych przypadkach (dłuższa nieobecność ucznia spowodowana chorobą,

przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, trudności w opanowaniu konkretnego
tematu) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnej konsultacji z nauczycielem w czasie
wspólnie uzgodnionym.

§ 32
Uczeń ma prawo prosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej mu oceny cząstkowej i

semestralnej.

§ 33
Szkoła otacza szczególną opieką uczniów, którzy biorą udział w olimpiadach i konkursach

przedmiotowych. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach premiowane są ocenami z przedmiotu
i nagrodami książkowymi.

VI. Absencja
§ 34
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1. Uczeń może opuścić w semestrze liczbę godzin usprawiedliwionych określoną w ogólnych
przepisach prawa szkolnego.

2. Uczeń musi uzyskać zgodę wychowawcy klasy lub dyrektora zespołu na zwolnienie z części
lub wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu - na pisemną prośbę rodziców ucznia lub
własną ucznia pełnoletniego, wniosek służby zdrowia, organizacji, towarzystwa lub klubu
sportowego.

§ 35
Obowiązkiem ucznia jest usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole według

następujących zasad:
1. Po powrocie do szkoły usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone

wychowawcy klasy nie później niż na pierwszej od powrotu do szkoły lekcji
wychowawczej, usprawiedliwienia przedstawione w terminie późniejszym nie będą
honorowane.

2. W przypadku nieobecności trwającej dłużej (powyżej 3 dni) prośba rodziców o
usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie powinny być przekazane
telefonicznie, dostarczone lub wysłane pocztą nie później niż w 4 dniu nieobecności
ucznia w szkole,

3. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą samodzielnie napisać umotywowaną prośbę o
zwolnienie lub usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, o ile rodzice lub
opiekunowie nie postanowią inaczej.

4. Dostarczanie fałszywych zwolnień lekarskich lub dokonywanie innych oszustw w celu
usprawiedliwienia absencji na zajęciach lekcyjnych jest karane w oparciu o System
Wychowawczy Szkoły.

§ 36
1.Wychowawca klasy na podstawie dostarczonego mu zwolnienia lekarskiego lub innego,
wiarygodnego dokumentu usprawiedliwia uczniowi godziny nieobecności na zajęciach.
2.Wychowawca kierując się poczuciem odpowiedzialności za powierzonych jego opiece
wychowanków może, ale nie musi usprawiedliwiać uczniowi godziny nieobecności na pisemną
lub ustną prośbę ucznia lub rodziców.

§ 37
Uczeń, który opuścił zajęcia lekcyjne, ma obowiązek we własnym zakresie uzupełnić

wiedzę z zakresu materiału omawianego na opuszczonych przez niego lekcjach.

§ 38
1. Uczeń, który opuścił zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, ponosi konsekwencje w ocenie

ze sprawowania przewidziane w Szkolnym Systemie Oceniania oraz konsekwencje
przewidziane w Statucie.

2. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych trwających łącznie powyżej 14 godzin w
semestrze szkoła powiadamia pisemnie rodziców, a powyżej 30 godzin wychowawca klasy
może wystąpić do dyrektora o skreślenie z listy uczniów.

§ 39
O skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoła zawiadamia pisemnie  jego rodziców .

§ 40
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Uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz pod opieką nauczyciela lub też pełniący
zadania dodatkowe na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, mają prawo do wpisu w
dzienniku lekcyjnym innego niż nieobecny (np. nieobecny z przyczyn szkolnych).

§ 4 1
Olimpijczycy - uczestnicy zawodów wojewódzkich, okręgowych i centralnych mają prawo

- za zgodą dyrektora - do zwolnienia z zajęć szkolnych na przygotowania w ilości od 1 do 5 dni,
w zależności od stopnia trudności egzaminu, w tygodniu poprzedzającym eliminacje.

§ 42
W przypadku zbiorowej ucieczki uczniów z zajęć:

1. Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika "uczniowie nie zgłosili się na
lekcje/zajęcia" i notuje uczniom nieobecność,

2. Wychowawca klasy wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do ucieczki,
3. Uczniów obowiązuje odrobienie zajęć lub wykonanie zadanej przez

nauczyciela dodatkowej pracy domowej,
4. Prowokatorzy ucieczki, jeśli takich uda się ustalić, otrzymują kary

regulaminowe z pominięciem ich stopniowania.

VII. Postanowienia końcowe
 § 43

W sprawach nie ujętych przepisami regulaminu obowiązuje prawo wyższej rangi, a
także prawo zwyczajowe oraz uniwersalne normy moralne.

§ 44
Zmiany w regulaminie muszą być zatwierdzone przez organa szkoły wymienione w §

17 Statutu Zespołu Technikum Leśnego w Starościnie 69-110 Rzepin.


