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Załącznik nr 8

Regulamin imprez i uroczystości szkolnych w
Technikum leśnym w Starościnie

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizowania i przeprowadzania:
1) uroczystości szkolnych i apeli,
2) pasowanie na ucznia,
3) wycieczek i biwaków,
4) dyskotek,
5) turniejów i rozgrywek sportowych,
oraz innych imprez organizowanych z udziałem młodzieży szkolnej na trenie Zespołu Szkól
Leśnych lub na zewnątrz Szkoły.

§ 2
1. Na wszystkich wymienionych w § 1 przedsięwzięciach obowiązują przepisy statutu

Zespołu Szkól Leśnych oraz prawo szkolne wyższego rzędu.
2. Wszystkie imprezy i uroczystości szkolne musza być organizowane zgodnie z ogólnymi

przepisami sanitarnymi, przepisami i zasadami bhp oraz przepisami przeciwpożarowymi.
3. Organizator każdej imprezy musi wypełnić kartę wycieczki/imprezy zgodnie z

obowiązującymi przepisami.
4. Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników i mienia podczas imprezy ponosi

osoba odpowiedzialna za organizacje imprezy wraz z opiekunami ze strony szkoły.
5. Za organizage każdej imprezy musi odpowiadać personalnie pracownik pedagogiczny

Zespołu Szkól Leśnych.

§ 3
1. Imprezy i uroczystości klasowe lub grupowe odbywają się za zgoda wychowawcy klasy lub

grupy czy opiekuna organizagi.
2. Imprezy i uroczystości o zasięgu ponadklasowym odbywają się za zgoda lub na polecenie

dyrektora Zespołu lub kierownika internatu, którzy mogą okreslic3. dodatkowe warunki
wyrażenia zgody na organizacje imprezy.

4. Wykorzystanie do organizacji imprezy pomieszczeń innych niż stale zajmowane przez klasę
lub grupę oraz sprzętu ogólnoszkolnego wymaga zgody dyrektora Zespołu lub kierownika
internatu oraz ewentualnie innych pracowników odpowiedzialnych materialnie.

II.Ceremoniał szkolny

§ 4
Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad określających postępowanie zbiorowe i indywidualne

poszczególnych członków społeczności szkolnej i gości w trakcie uroczystości szkolnych.

§ 5
W Szkole przestrzega się ściśle zasad ceremoniału szkolnego podczas wszystkich oficjalnych

uroczystości, do których zalicza się:
1. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2. ślubowanie klas pierwszych,
3. pasowanie na ucznia,
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4. akademie szkolne z okazji świat i rocznic państwowych,
5. zegnanie absolwentów,
6. Dzień. Patrona Szkoły,
7. inne ważne uroczystości.

§ 6
Ceremoniał szkolny wymaga uwzględnienia w scenariuszu uroczystości:

1) hejnałów myśliwskich (szkolnego)
2) wprowadzenia pocztów sztandarowych (przy hejnale)
3) złożenie meldunku o gotowości do uroczystości
4) powitanie dyrektora z młodzieżą „DARZ BÓR"
5) wciągnięcie flagi państwowej na maszt (jeśli uroczystosc6) odbywa się na placu apelowym) przy

dźwiękach hymnu narodowego, lub wysłuchanie hymnu (w auli).
7) wyprowadzenia pocztów sztandarowych (przy hejnale)
8) pożegnania „DARZ BÓR"

§ 7
Zasady ceremoniału szkolnego - APEL

1. Uroczystości rozpoczynają się zbiórką młodzieży poprzedzonej hejnałem „ZBIÓRKA
MYŚLIWYCH" lub Sygnałem szkoły na placu apelowym (lub w auli) klasami wzdłuż trzech
wyznaczonych linii czworoboku.

2. Grono pedagogiczne i goście honorowi ustawiają się na lewym skrzydle, pozostali goście i
pracownicy zajmują miejsca na tarasach internatu i poza szeregiem młodzieży.

3. Na prawym skrzydle ustawiają się poczty: flagowy i sztandarowy oraz hejnaliści.
4. Powołany przez Rade Sz.S.U. poczet sztandarowy i flagowy stanowią uczniowie wyróżniający się

zarówno pod względem nauki jak i zachowania.
5. Starsi klas sprawdzają frekwencje w klasach i składają meldunek przewodniczącemu Rady

Szkolnego Samorządu Uczniowskiego na środku placu apelowego.

6. Przewodniczący SZ.S.U. na środku placu składa meldunek prowadzącemu apel
(sekretarzowi Szkoły lub kierownikowi internatu, bądź opiekunowi Sz.S.U).

7. Następnie poczet sztandarowy wychodzi po sztandar, na komendę prowadzącego

SZKOŁA BACZNOŚĆ! POCZET SZTANDAROWY PO SZRANDAR SZKOŁY
MARSZ! SZKOŁA SPOCZNIJ!

kiedy wracają ze sztandarem prowadzący podaje komendę

SZKOŁA BACZNOŚĆ! NA PRAWO PATRZ!

i przy dźwiękach hejnału „darz bór" poczet wprowadza sztandar szkoły i ustawia się z nim
na lewym skrzydle, pochylając go pod katem 45°, po czym pada komenda SPOCZNIJ!

8. Prowadzący apel podaje komendę

SZKOŁA BACZNOŚĆ! NA PRAWO PATRZ!
i składa meldunek dyrektorowi technikum : PANIE DYREKTORZE, MELDUJĘ
TECHNIKUM LEŚNE GOTOWYE DO UROCZYSTEGO APELU Z OKAZJI.....

Po czym następuję uścisk ręki z dyrektorem.
9. Dyrektor staje przed frontem czworoboku i wita się słowami:

DARZBÓR!
Na co uczniowie odpowiadają gromkim chórem: DARZ BÓR!



10.Jeśli apel odbywa sie na placu apelowym z okazji uroczystości, rocznic i świat
państwowych, prowadzący podaje komendę

SZKOŁA BACZNOŚĆ! POCZET FLAGOWY DO PODNIESIENIA FLAGI
PAŃSTWOWEJ MARSZ!

kiedy poczet flagowy podejdzie do masztu, gdzie jest już przyczepiona do linki flaga
państwowa, pada komenda:

DO HYMNU!

Po czym zostaje odegrany hymn państwowy:co najmniej iedna zwrotka
i refren, a poczet flagowy wciąga na maszt flagę państwowa.

11 Jeśli apel odbywa sie w auli lub innym miejscu bez masztu, z okazji jak w p.10
wówczas prowadzący po przywitaniu dyrektora z młodzieżą podaje komendę:

SZKOŁA BACZNOŚĆ!     DO HYMNU!
następuje odegranie hymnu państwowego jak w punkcie 10.

12. Tu następuje zasadnicza część uroczystości według
scenariusza przygotowanego przez osobę odpowiedzialna za
organizacje danej uroczystości.

14. Na zakończenie prowadzący podaje komendę

SZKOŁA BACZNOŚCI

POCZET SZTANDAROWY ODMASZEROWAC!

poczet sztandarowy odprowadza sztandar szkoły przy dźwiękach hejnału DARZ
BÓR.

15. Następnie prowadzący podaje komendy:

SZKOŁA BACZNOŚĆ!
zostaje odegrany ostatni hejnałDO ZAJĘĆ

ROZEJŚĆ SIĘ! SPOCZNIJ!

Na tym apel się kończy.

§ 8
Zasady ceremoniału szkolnego - ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 1.
Ślubowanie połączone jest z apelem, stanowi zasadnicza czesc2. uroczystości.

3. Po odegraniu hymnu państwowego glos zabiera dyrektor Technikum Leśnego i inni
zgodnie ze scenariuszem uroczystości.

4. Rozpoczynając ślubowanie prowadzący podaje komendę:

SZKOŁA BACZNOŚĆ!

POCZET SZTANDAROWY PRZED FRONT SZYKU MARSZ! Poczet sztandarowy

zajmuje centralne miejsce na placu apelowym

5. Prowadzący podaje komendę:

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ŚLUBOWANIEM NA SZTANDAR SZKOŁY
WYSTĄP!
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Występują wyznaczeni uczniowie i staja po obu stronach sztandaru szkoły w odległości
ok. Im twarzami zwróceni do sztandaru,

6. Prowadzący prosi osoby cywilne-mężczyzn o zdjęcie nakrycia głowy i podaje komendę

DO ŚLUBOWANIA

Uczniowie wyróżnieni wyciągają w kierunku sztandaru na wysokości twarzy prawa
dłoń z dwoma wyprostowanymi palcami (wskazujący i duży), pozostałe palce
podwinięte (zgięte); pozostali uczniowie klas pierwszych (ślubujących) podnoszą
prawa dłoń z dwoma wyprostowanymi palcami na wysokość swojej głowy.
Wszyscy pozostali przyjmują postawę BACZNOŚĆ

7. Wszyscy ślubujący powtarzają za prowadzącym słowa ślubowania, ustalone i
zatwierdzone przez Rade Pedagogiczna i Rade Rodziców Technikum Leśnego w
Starościnie 69-110 Rzepin. Podpis pod Aktem Ślubowania uczniowie składają później
na lekcji wychowawczej, przechowuje go wychowawca klasy razem z arkuszami ocen.

8. prowadzący podaje komendę:

PO ŚLUBOWANIU!
UCZNIOWIE I POCZET SZTANDAROWY DO SZYKU WSTĄP! SZKOŁA
SPOCZNIJ

Wszyscy opuszczają ręce, cywile mogą założyć nakrycia głowy. Najpierw uczniowie,
a później poczet wracają na swoje miejsce w szyku

9. Prowadzący prosi o zabranie głosu dyrektora technikum i kolejnych mówców
zgodnie ze scenariuszem uroczystości.

10. Dalej apel biegnie do końca jak przewidziano w § 7.
11. Koniec ślubowania.

III Imprezy szkolne

§9

Zabawy i dyskoteki

1.Dyskoteki klasowe/szkolne/internackie mogą

odbywać się w dowolnym dniu tygodnia o ile nie

koliduje to z innymi zajęciami odbywającymi się w

szkole w godzinach 17.00-21.30.

2.Organizator dyskoteki ma obowiązek :

………………….

§10

Zajęcia sportowe……………………….



§11

Turystyka i krajoznawstwo …………………

                      IV. Przepisy końcowe

§12

Organizator przed rozpoczęciem wycieczki/imprezy ma obowiązek:
1. Zapoznać z planem wycieczki dyrektora szkoły minimum na 7 dni przed
planowanym wyjazdem,
2. Zapoznać uczestników z programem i celami imprezy,
3. Zapoznać uczestników z zasadami bhp obowiązującymi na imprezie.
4. Ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi przepisami zastosowanie mają inne przepisy
prawa szkolnego i ogólnie obowiązujące normy prawne i zwyczajowe.



CEREMONIAŁ PASOWANIA NA UCZNIA

TL W STAROŚCINIE

1. Ceremoniału pasowania dokonuje dyrektor szkoły, jego zastępca lub wybrany

nauczyciel.

2. Ceremoniału pasowania dokonuje się kordelasem myśliwskim.

3. Ceremoniał pasowania odbywa się po uroczystym ślubowaniu uczniów na

Sztandar Szkoły.

4. Przebieg ceremoniału:

• osoba dokonująca pasowania stoi obok Sztandaru Szkoły,

• wychowawca klasy wywołuje z szeregu ucznia do pasowania,

• uczeń staje się przed osobą pasującą w postawie na baczność ,

• pasowanie odbywa się przez krótkie przyłożenie kordelasa na lewe ramię

ucznia wypowiedzenie formuły : PASUJĘ CIĘ NA UCZNIA Technikum

leśnego w Starościnie- DARZ BÓR


