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Szanowni Rodzice,  drodzy Uczniowie! Dziękujemy Wam za okazane zaufanie i  wybór naszej szkoły w realizacji
kolejnego etapu kształcenia. Ze swojej strony uczynimy wszystko, by naszym nowym Uczniom RST pomóc osiągnąć
oczekiwany rezultat.

Ważne informacje dla Uczniów i ich Rodziców:

Ponieważ w ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu
wolnego,  podróży,  pośrednictwo  między  kulturą,  turystyką  i  biznesem,  w  Polsce  i  innych  państwach  UE
proponujemy w RST bardzo atrakcyjne zawody. Szkoła kształci w zawodach branży turystycznej: technik
hotelarstwa,  technik  obsługi  turystycznej,  od  roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie  technik organizacji
turystyki (od czterech lat dodatkowo ze specjalizacją animator czasu wolnego) i  technik żywienia i usług
gastronomicznych. Są to technika czteroletnie (po gimnazjum) i pięcioletnie (po szkole podstawowej)dające
średnie wykształcenie z możliwością zdawania matury po ukończeniu szkoły, także z możliwością uzyskania
dyplomu  technika  w  zawodzie  -  po  zdaniu  egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  (egzaminy
można już zdawać podczas trwania nauki w szkole).

PODRĘCZNIKI

Zakupu  należy  dokonać  zgodnie  z LISTĄ  OBOWIĄZUJĄCYCH KSIĄŻEK,  którą  przygotowała  Szkoła.  Spis
podręczników jest zamieszczony na stronie RST.

Uwaga! W pierwszym tygodniu września będzie okazja kupić używane książki od starszych uczniów podczas zorganizowanej
w szkole giełdy podręczników. Niektóre publikacje będą także zamawiane przez nauczycieli po rozpoczęciu roku szkolnego.

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

CO MUSISZ MIEĆ DO SZKOŁY?

a) damski  strój  galowy:  bluzka  koloru  białego  i  kostium  bądź  spodnium  koloru  czarnego  lub  sukienka  koloru
czarnego, eleganckie obuwie pełne koloru czarnego;

b) męski strój galowy: koszula koloru białego, garnitur koloru czarnego, odpowiednio dobrany krawat, eleganckie
obuwie koloru czarnego. 

POSIADANIE TAKIEGO STROJU - TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO UCZNIA RST!!! 
Strój galowy     jest także strojem branżowym   dla techników: hotelarstwa i organizacji turystyki. OBOWIĄZUJE NA
WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH!

W technikum żywienia i usług gastronomicznych także obowiązuje strój galowy, jak też strój branżowy, używany
na zajęciach w pracowniach gastronomicznych: biała bluzka, zapaska, białe nakrycie głowy, zmienne obuwie z
jasną podeszwą.  Można także zamówić za pośrednictwem szkoły biały kitel (z własnym imieniem i nazwiskiem oraz logo
szkoły) oraz zieloną branżową zapaskę. Koszt zestawu – nieobowiązkowego – ok.160 zł.  

W RST uczniów obowiązuje w dni powszednie strój codzienny, na który składają się:
a. bluzka lub koszula koloru białego;
b. spodnie, spódnica lub sukienka koloru czarnego lub granatowego;
c. sweter, żakiet lub marynarka koloru czarnego lub granatowego;
d. odpowiednio dobrane obuwie.

Musisz mieć także strój na WF!

Przestrzegaj obowiązku noszenia stroju. To jest oceniane na przedmiotach i jest warunkiem uzyskania dobrej
oceny zachowania. 

http://www.rst.ng.pl/
mailto:rst@netgate.com.pl


Będziesz miał swoją szafkę. Kluczyk do niej otrzymasz po rozpoczęciu roku szkolnego. Nie noś do szkoły wartościowych
rzeczy. Gdy zginą, szkoła nie pokryje Ci strat! Nie chodzimy w szkole w czapkach, bluzach z kapturem na głowie. Nie
można nosić wymyślnych fryzur i ekstrawaganckich strojów. 

Wygląd ucznia RST określa Statut Szkoły. Od ucznia RST wymagamy bowiem wysokiej kultury, odpowiedniej
postawy,  schludnego  wyglądu,  zachowania,  stylu  bycia,  wewnętrznej  dyscypliny.
Uczeń RST jest przygotowywany do pracy z klientem w branży usług turystycznych - wymagania pracodawców
są dla nas priorytetem w procesie kształcenia ogólnego i zawodowego, chcemy kształtować także oczekiwane
przez pracodawców postawy!

Wybierając RST musisz się podporządkować obowiązującym w niej zasadom.

W  RST  obowiązuje  kategoryczny  zakaz  palenia  papierosów  (także  e-papierosów!)  i  używania
jakichkolwiek środków odurzających pod groźbą skreślenia z listy uczniów i kłopotów z prawem.

Nie możesz używać telefonu komórkowego na lekcji, bez ewentualnej zgody nauczyciela!!!

OBÓZ INTEGRACYJNY

Od 1996 roku budujemy tradycje naszej szkoły! 1996 rok, to rok uruchomienia RST. Jedną z tradycji  RST, jest rokrocznie
organizowany OBÓZ INTEGRACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS I. W tym roku, z powodu epidemii, zrezygnowaliśmy we wrześniu z tej
tradycji. Jeśli będzie możliwość zorganizowania w późniejszym czasie, to zrobimy to!

KOMITET RODZICIELSKI - Składka roczna na Komitet niezmiennie od lat wynosi 100,-zł. / rok

Rodziców, którzy mogą uiścić wpłatę jednorazowo, prosimy o dokonanie jej do końca września. Rodzice, którzy nie są w  stanie
dokonać  jednorazowej  wpłaty,  prosimy  o  wpłacenie  środków  w  dwóch  ratach:po50,-zł–lub  nawet  w  mniejszych  kwotach
podczas roku szkolnego. Środki można wpłacać na konto:

09  9588  0004  7101  3778  2000  0010 
z dopiskiem: „na Komitet Rodzicielski” lub u wychowawcy klasy. Środki Rodziców są przeznaczane na dodatkowo realizowane
cele i zadania Szkoły, wynikające z Rocznego Planu Pracy Szkoły. Do nich min. należą:

zakup papieru i tonera do przekazywania uczniom treści z przedmiotów, zakup nagród książkowych dla uczniów za osiągnięcia
w szkole, dofinansowanie wycieczek dydaktycznych, dofinansowanie wydatków związanych z uroczystościami szkolnymi, które
promują szkołę i jej uczniów na zewnątrz, dopłata do kina, teatru, kursów –w zależności od posiadanych środków. 

PROSIMY RODZICÓW UCZNIÓW KL. I, BY ZECHCIELI POMÓC POPRZEZ WPŁATĘ NA KOMITET RODZICIELSKI. 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Każdy Rodzic ma prawo do podjęcia decyzji o wyborze firmy, w której chce ubezpieczyć dziecko. Szkoła nie pośredniczy w
ubezpieczaniu. Rodzic indywidualnie wybiera firmę ubezpieczeniową i ubezpiecza swoje dziecko.

INTERNAT Miesięczna opłata za internat wynosi 170,00 zł. Uczniowie, którzy chcą mieszkać w internacie, muszą uiścić
opłatę -  płatność jest wymagana do 5 dnia każdego m-ca i należy jej dokonać na konto:

      46 1560 0013 2005 5830 0000 0002; Getin Noble Bank SA
z dopiskiem: „opłata za Internat”. W przypadku przelewu na konto proszę podać nazwisko wpłacającego. 

Chwalimy się!!! W tym roku szkolnym zdobyliśmy tytuł „Brązowej Szkoły 2020”, lokując się na 16
miejscu w województwie dolnośląskim w Rankingu Liceów i Techników 2020 portalu Perspektywy. W
ogłoszonym rankingu okazaliśmy się najlepszym technikum w powiecie kłodzkim.  Ostatnie wyniki
matur:  tylko jedna szkoła techniczna w powiecie kłodzkim uzyskała wyższą niż średnia na
Dolnym Śląsku zdawalność – to prowadzona przez powiat Regionalna Szkoła Turystyczna w
Polanicy-Zdroju –  Technikum  im.  Jana  Pawła  II,  w  której  maturę  w  okresie  zdalnego  nauczania
pomyślnie zdało 56,7% absolwentów.

Rodziców naszych Uczniów prosimy o współpracę, a także o regularny kontakt z naszą Szkołą od I do V klasy i
nieustanne wspieranie swego dziecka w dążeniu do osiągnięcia celów edukacyjno – zawodowych!

Wdż – zasada domniemanej zgody; Religia/etyka – złożenie oświadczenia

Dyrekcja RST


