Rozdział III
Regulamin mundurowy szkoły.
1.
2.
3.
4.

Technikum Nr 2 w zawodzie: technik żeglugi śródlądowej jest szkołą mundurową.
Umundurowanie dotyczy uczniów klas II, III i IV.
Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w pełnym umundurowaniu.
Kompletny mundur szkolny winien składać się z:
a. bluzy galowej czarnej z naszytym poprawnie krawatem oraz dystynkcjami:
pionu nauczania i patkami,
b. spodni galowych czarnych,
c. koszulki mundurowej,
d. kołnierza mundurowego,
e. czarnych skarpet,
f. czarnych butów wyjściowych,
g. czapki z odpowiednim pokrowcem.
5. Czapkę należy nosić na wszystkie szkolne uroczystości powiązane z uroczystym
apelem.
6. Dyrekcja szkoły oraz wychowawca klasy może przeprowadzić inspekcję stroju
mundurowego ucznia lub klasy (apel mundurowy).
7. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek widocznych przeróbek umundurowania.
8. Zabrania się nanoszenia jakichkolwiek ozdób i biżuterii.
9. W razie uszkodzenia lub zagubienia munduru uczeń zobowiązany jest pokryć koszty
zakupu uszkodzonej lub zagubionej części munduru.
10. Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę umundurowania.
11. W drodze do szkoły, ze szkoły i w środkach komunikacji obowiązuje umundurowanie
oraz kulturalne zachowanie.
12. Uczeń na czas pobrania munduru wnosi opłatę amortyzacyjną w wysokości 20zł za
rok szkolny, lub 50 zł za cały okres nauki. Opłata uiszczana jest na początku każdego
roku szkolnego i wpłacana na konto Rady Rodziców.
13. Istnieje możliwość zakupu munduru w momencie jego pobrania. Wartość munduru
jest ustalana na podstawie wyceny producenta.
14. Obowiązek noszenia munduru nie dotyczy okresu realizacji praktyki zawodowej oraz
dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15. Brak umundurowania w obowiązkowym okresie (semestrze) podlega rejestracji w
dzienniku i wpływa na obniżenie oceny z zachowania w następujący sposób:
do 3 braków - 1 stopień,
4¸10 braków - 2 stopnie,
11¸15 braków - 3 stopnie,
powyżej 15 - dopuszcza się obniżenie zachowania do oceny nagannej.
16. Ustala się piątek dniem bez obowiązku mundurowego.
17. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu uczeń podlega
sankcjom określonym we Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
18. Dystynkcje pracowników szkoły oraz uczniów są zawarte w załączniku do
regulaminu.
19. Wszelkie sprawy sporne oraz wątpliwości rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły.
20. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2007, aż do odwołania.

