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WEWNĘTRZNE URZĄDZENIE

S Z K Ó Ł

DEPARTAMENTOWYCH.

W stęp  —  Cel, Szkól D epar -  

łamentowyrh.

W ,Ł  MŚCIWYM każdey Szkoły Departa- 
mentowćy celem iest, dać uczniom swoim 
tak gruntowne zasady wszystkich Nauk i 
Umieiętności, kształcących rozum i napawa
jących serce szlachetnemi uczuciami, ażeby 
młodzieniec ukończywszy chwalebnie wszy
stkie tey szkoły klaśsy, był usposobiony  ̂do 
słuchania w szkole Główney tćy umiejętności, 
w którey się szczególnićy wydoskonalić ze
chce, końcem użycia iey za główny przedmiot 
dalszego przeznaczenia swoiego do wazniey- 
szych kraiu posług: przestający zaś na edu- 
kacyi w teyźe szkole wziete'y, aby mógł z po-



żytkiem dzieła uczone czytać i one rozumićć, 
a iako światły obywatel i sam się dobrze 
rządzić, i radami swemi współobywateli 
wspierać, i urzędy ogólnego tylko obezna
nia się ze wszyśtkiemi gatunkami nauk iumie- 
ietności użytecznych potrzebujące, z dobrem 
narodu sprawować.

1. N auki, liczba Klass, zgromadze
nie nauczycielskie.

§• 2-
Nauki następuiące dawane będą w tych- 

szkołach: Nauka Religii i Moralności.
Języki wraz z ich Literaturą: Polski, 

Francuzki, Niemiecki, Łaciński, Grecki, 
a glzle będzie można i Rossyyski lub L i
tewski.

Historya powszechna i oyczysta, Jeo- 
grafiia, Matematyka, Fizyka, Chimiia, Hi
storya Naturalna, Loika, Kalligrafiia i Ry
sunki.

Uczenie się języków Greckiego , Ros- 
syyskiego lub Litewskiego zostawuie się do- 
brey woli i własney ochocie uczniów.—  Za-
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czynaiacy feie zaś uczyć po Grecku , powi
nien bydź znacznie ugruntowany w ięzyku 
Łacińskim, bo od Łaciny tak, iak od ża
dnego innego przedmiotu, żaden uczeń u- 
wolnionym bydż nie może.

§• 3.

Te Nauki iakim sposobem maią byda 
dawane, do iakiego stopnia w każdey Klas- 
sie , z i a Och książek, i ile godzin na tydzień, 
opisano iest w osobnym planie,

§ 4.

Każda Szkoła Departamentowa mieć bę
dzie sześć Klass głównych, a tyle pobo
cznych , ile ich potrzebować bedzie liczba 
uczniów- ( obacz §. 13..)

'§  5.

I Zgromadzenie nauczycielskie każdey 
Szkoły Departamentowey składa się •, z Re
ktora —  z sześciu Professorów —  z czte'rech 
Nauczycielow —  z Kollaboratorów ile ich 
potrzeba wymagać będzie .—. z Nauczyciela
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lub Nauczycielów JReligii, gdzie młodzież 
chrześciańska kilku różnych iest wyznań, —  
Z Korrepetytorów.

I I  Obowiązki, Rektora.

§ 6.

Rektor iest bezpośrzednim rządcą po- 
wierzoney sobie Szkoły i wszjstkich do niey 
należących osób, oraz i pierwszym» Prcfes-
sorem : dlatego nie może się oddalać od

\

Szkoły na czas przydłuższy, bez pozwolenia 
łnagistratury przyzwoitey. —  Do Rektora 
należy:

a . ) Przyymowanie nowo przyćliodzą- 
cych do Szkoły iego uczniów ,

b. ) Kierowanie rozkładem przepisanych 
w osobnym planie nauk, na godziny, 
dnie, klassy, i nauczycielów. —

c. ) Dozór nad nauczycielami, uczniami 
i częste Klass odwiedzanie.

d. ) Składanie Konferencyy z Nauczycie
lami.

e. ) Kierowanie promocyami uczniów.
f . ) Przygotowanie publicznego popisu.



g. ) Examen i patentowanie odchodzą
cych ze szkoły uczniów.

h . ) Dozór nad funduszami szkoły i wszel
ką iey własnością.

i. ) Utrzymywanie przepisanych stosun
ków z Magistraturami.

A. Przyjmowanie Uczniów.

§ 7-

Dwa razy na rok przy otwarciu półro
cza szkolnego , przyymowanie uczniów
mieysce mieć powinno, bo od tego zawisł%
porządek lekcyy, i iednostayne w nich po
stępowanie , przeto chyba dla ważnych bar
dzo przyczyn , od tego prawidła odstąpić nie 
wolno.

§ 8.

Przychodzący do szkoły Departamento- 
wéy powinien umieć: czytać, pisać czytel
nie i z dobrą ortografiią za d3rktuiącym> 
cztery proste działania arytmetyczne, i z te
go zdać sprawę przed Rektorem.
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Ci którzy w szkole iakiey lub prywatnym 
Instytucie brali początkową edukacyą, złożą 
Zaświadczenie przełożonego tegoż Instytutu 
o postępku swoim w naukach, i obyczajach. 
Zaświadczenie to Rektor do akt szkolnych 
przyłączy, a pomimo tego kandydata <?xami- 
nuie w celu przekonania się, czy może bydż 
przyiętym, i wyznaczenia mu klassy uspo
sobieniu iego w każde'y nauce odpowiadaią- 
cey: gdyby się zaś potem pokazało, że nowo 
przybyły uczeń, w iakiey nauce co do klassy 
nie iest na swoiem mieyseu, Profeesorowie 
ostrzegą Rektora.

§ io*

Skoro wyexaminowany uznany będzie 
ga zdatnego do przyięcia, rodzice lub opie
kunowie oddaiący go do szkoły, złożą iego 
metrykę w  ręce Rektora, i zaświadczenie 
B odbytey ospy; oznaymią, gdzie go umie- 
ezczaią na stancyi, opowiedzą imię, przezwi
sko i mieszkanie swoie r co wszystko Rektor 
W aktach szkólnych zapisze: zaręczą za swe



go syna lub pupilla, że będzie posyłany do 
szkoły przyzwoicie ubrany, opatrzony w 
książki i rzeczy potrzebne do pisania i rysun
ków, tudzież że w domu nie będzie mu zby
wało na potrzebnym dozorze; złożą za niego 
przepisaną opłatę szkolną, którą Rektor za
raz przy nich w księgę na to przeznaczoną 
wpisze, i na odebrane pieniądze kwit wyda. 
Kwit ten ma bydź pokazanym Professorowi 
przez ucznia pierwszy raz do szkoły przy
chodzącego ; bo bez kwitu uczeń nie może 
bydź przyietym.

Rodzice, którychby nie stało na opłatę, 
powinni się z prośbą udać der Dozoru *zkól- 
nego, tam wywieść swą niemożność, a zy
skawszy od niego rezolucyą, złożyć ią Re
ktorowi, którą ten do akt szkólnyeh przy
łączy .

§ 12.

Kiedy iuż powyższe wszystkie przepisy 
dopełnione zostaną, Rektor przyietemu i w 
reiestr uczniów szkoły wpisanemu s w przy
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tomności osoby, która go przyprowadziła, 
przeczyta , lub da do prywatnego przeczyta
nia książeczkę praw i przepisów szkólnych 
dla uczniów, z zaleceniem nayściśleyszego 
onych zachowywania: poda mu rejestrzyk 
książek i narzędzi, których potrzebnie, aby
one natychmiast nabył, i zaprowadzi go do 
klapsy.

b. Kierowanie rozkładem Nauk.

§ J5-

W  trzech niższych klassach liczba uczniów 
W każdey nie ma znacznie przechodzić pięć
dziesiąt uczniów, gdzieby większa bydź mia
ła , podzieli Rektor klassę na dwa lub wię-

€

cśy, kiedy trzeba będzie, oddziały; dlacze
go robiąc rozkład lekcyy na Nauczycielów i 
klagsy, wzigląd na to mieć powinien.

§ l 4.

Wszystkie klassy i ich oddziały zaczy- 
naią lekcye zwyczayne w' lecie o godzinie 
siódmćy, a kończą o godzinie iedenastey; 
w. ńnie zaczynaią o godzinie bmey, a koń-



czij. o i2tey zrana; po południu latem odby- 
waią się lekcye od godziny 3ciey do 5 êy>

 ̂ zimą od 2giey do 4tey.

§  i 5.

Na klassypoboczne iako to: Języka Gre
ckiego , a gdzie potrzeba wskaże Rossyyskie- 
go lub Litewskiego, czas innemi lekcyami 
nieobjęty ma bydź przeznaczony.

§ 16.

Rektor szkoły Departamentowej daie 
lekcyy naymniey godzin sześć na tydzień; 
każdy zaś Professor i Nauczyciel po godzin 
naywięcey dwadzieścia.

§ J7-

Stosownie do planu nauk, iako też do 
poprzedzaiących i następnych prawideł, Re
ktor przy końcu półrocza szkólńego, wspól
nie z professoranii zawczasu zrobi rozkład 
przedmiotów uczenia na osoby i godziny tak, 
żeby każdy Nauczyciel przed rozpoczęciem pół - 
rocza mógł ten rozkład od Rektora odebrać.

] 1
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Przy tym rozkładzie BZczególnićy trzeba da
wać baczność naprzód: aby nauki dokładne, 
ile możności, dawane były zrana, powióre , 
aby przez wzgląd na uczniów , którzy dla 
nierównego we wszystkich naukach postępu, 
iedney nauki w klassie wyźszey, drugiey 
W klassie niższćysłuchać muszą, iedna nau
ka, na przykład ięzyka Francnzkiego, Łaciń
skiego , matematyka w kilku razem klassach 
o iedney godzinie dawana była. Ułożonego 
tego rozkładu kopiią, Rektor każe zawiesić 
przy rozpoczęciu nowego kursu nauk, z pod
pisem swoim na widocznem dla wszystkich 
uczniów mieyscu między szkołami.

c. .Dozór nad Nauczycielami, U - 
czniami, i częste odwiedzanie 
łilass.

§ 18*

Głównym Rektora obowiązkiem będzie, 
mieć nieustanną baczność, aby wszystkie 
osoby do Instytutu należące obowiązków 
swoich iak nayściśiey dopełniały.



Na ten koniec odwiedzać będzie często, 
a naymniey dwa razy w tydzień każdą klas- 
sę, trafiaiąc, ile sie to da zrobić, na inny 
■ w kazdey przedmiot; nayczęście'y zaś zwie
dzać ma niższe klassy w tenczas, gdy tam 
lekcye przez niższych Nauczycielów i Kolla- 
boratorów dawane bywaią: uważać w ka- 
¿dey klassie, czyli tak co do godzin, iak co 
do nauk i sposobu ich dawania dopełniaią się 
przepisy; a nadewsz3rstko, czyli się zacho- 
Wuie przyzwoity pomiędzy naukami związek 
i  stopniowanie ich przez klassy. —

Dla tego mocen iest examinować pod
czas lekcyy uczniów, doświadczaiąc iak da
leko, i z iakim pożytkiem w kazdey nauce 
postąpili; przy tych iednak examinach na to 
•wzgląd mieć powinien, aby przeznaczonego 
Nauczycielowi na iego przedmiot czasu zna
cznie nie skracał

§ zo.

Przytem uważać także Rektor będzie 
na wygodę i ochędoztwo w klassach, na ca



łość budowli'i sprzętów szkólnych, hakazu- 
iąc sługom szkólnym, a Nauczycielom zale- 
caiąc, aby na wszystko dawali baczność, a 
czyniących szkodę do naprawy zniewalali. —

§ 21-

Zobowiąże iednego z Nauczycielów, albo 
i wszystkich do koleynego pilnowania i utrzy
mywania w cichości i porządku uczniów 
przed czasem do klass przychodzących. 
W  ciągu zaś godzin, żeby Nauczyciel klassy 
nie opuścił, dopóki od drugiego zmienio
nym nie będzie j a gdy dwie klassy wzaie- 
mnie maią bydź zmienione co do Nauczycieli, 
tedy ta klassa może na iak naykrótszy czas 
bydź opuszczoną, która mniey dozoru potrze- 
buie. —  Aby zaś bez hałasu i ciśnienia się 
porządnie uczniowie z klaas wychodzili, 
wszyscy Nauczyciele pilnować tego powinni $ 
dla tego Nauczyciel ostatni z klassy ma wy
chodzić. —

§ 22 .

W  przypadku, gdyby który Nauczyciel 
dla choroby lub inney waźney przyczyny nie
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mógł przez czas nieiaki odbywać powinności 
swoiey, Rektor zniesie się z Nauczycielami 
względem zastąpienia iego lekcyy; łączenie 
bowiem dwóch klass w  iedne, iako bardzoto 7
opóźniaiące uczniom postępek w naukach,

■r
mieysca mieć nie powinno, W klassach zwła

szcza niższych. —

§ 23-

Co do uczniów w szczególności, Re
ktor oycowską im okazywać, i mieć nad 
nimi powinien opiekę, wglądać w ich oby- 
czaie i postępek w naukach , iuź to, iak się 
wyżey powiedziało, odwiedzaiąc ich często 
w  klassach, iuż przeglądaiąc często dzienniki 
szkólne i książkę cenzury, o których niżey, 
iuż wypytuiąc się o nich Nauczycielów szkól- 
nych i korrepetytorów dom ow ychprzeglą
daiąc ich sexterna i t. d. —  Dobre zewsząd 
odbieraiących zalety pochwalać, opuszrzaią- 
cych się napominać i do poprawy zachęcać, 
iuż to prywatnie ich do siebie wezwawszy, 
iuż publicznie w szkole, iuż przed konfe- 
rencyą Nauczycieli, iuż przed całe'm szkółnćm 
zgromadzeniem ; słowem przestrzegać iak
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nayściśleyszego dopełniania przepisów o na
grodach i karach, czyli kodexu szkóluego, 
o czem dana będzie Rektorowi oddzielna 
obszernieysza instrukcya.

> § 24.
Staraniu Rektora porncza się także, czy 

w pomieszkaniu ucznia zachowuie sie wszy
stko , co sie ściąga do iego zdrowia, obycza- 
iów, dozoru i pomocy w naukach.

d. Składanie konferencyy.

§ 25.

W  ostatnią Sobotę każdego miesiąca, a 
w potrzebie i częściey, Rektor zgromadzi 
wszystkichNauczycielów, końcem porozumie
nia się z nimi, udzielania sobie nawzaiem 
uwag nad tem wszystkie'm, co się ściąga 
do wewnętrznego szkoły rządu, karności, 
nauk i sposobu ich dawania: nad coraz spor- 
szym lub opieszalszym uczniów postępem, nad 
sposobami uprzątnienia zachodzących prze- 
szkódit.d. Wnioski wynikaiące z tey wspól- 
ney obrady od Rektora, iako prezyduiącego
zebrane, pierwszy Profegsor ięzyka polskie

go
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go w protokół zapisze, a Rektor dołoży sta
rania , aby uskutecznione zostały. —  Na tych 
także konferencyach podawać maią Nauczy
ciele doświadczeniem stwierdzone uwagi 
swoie nad planem nauk, książkami elemen- 
tarnemi, nad samem szkół urządzeniem, 
końcem wspólnego ich roztrząśnienia i przeło
żenia ich wyżey. —-

§ 26.

Sposób napominania w czasie konferen* 
cyy tych osób, których prywatne przestrogi 
kilkarotnie powtarzane nie poprawiły, opi
sany iest pod tytułem o nagrodach i karach.

e. Kierowanie popisami.

§ 27.

Dwoiaki w roku szkólnym odbywać się 
będzie popis, ieden prywatny przy końcu 
pierwszego półrocza i drugi publiczny przy 

'1 końcu roku. —
§ 28.

Względem obu umówiwszy się wprzód
Rektora Nauczycielami, pierwszy odprawi

a
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w przytomności członków Magistratury miey- 
scowćy wydziału edukacyynego, na drugi 
zaprosi Magiitraturę wydziału edukacyynego 
i całą. publiczność programmatem od siebie, 
lub pod dyrekcyą swoią od iednego z nau- 
czycielów ułożonym, i gdzie będzie można, 
kosztem funduszu szkólnego wydrukowa
nym. —

/ ł»
§ 29.

Przedmiotem programmatu będzie; 1, 
opis stanu szkoły, albo, ieżeli ten iui był 
dany w poprzedzaiącym programmacie, a 
póżniey nic nowego nie zaszło, interessuiące 
iakie badanie pedagogiczne, lub rozprawa 
iaka tycząca się ięzyków lub nauk tv planie 
przepisanych, nadewszystko do kraiu zasto- 
wana, nie zawsze przez Rektora tylko, ale 
też czasem ltoleyno przez iednego z Professo- 
rów wyrabiana. Powtóre porządek , którym 
się popis odbywać będzie, i z ćzem którego 
dnia uczniowie popisywać się maią: popis 
albowiem szkoły Departamentowey wszystkie 
sześć klass głównych iuż maiącey, trwać bę
dzie dni trzy, a naymniey dw a, podług



V *9
okoliczności mieyscowych, zaczynaiąc od ię- 
zyków, od tych przechodząc do właściwych 

ł umieiętnościy przy których też dowody po
stępku w prywatnych na piśmie robotach i 
kunsztach okazywane będą.

§ 3»-

Z każdego ięzyka i z każdey umieiętno- 
ści popis zaczynać się będzie od klassy nay- 
niższey, postępuiąc ciągle do nay\yyźszćy?/ 
ńźeby publiczność poznać mogła, iak daleko 
i z iakim pożytkiem w Szczególnych przed- 
ińiotach każda klassa doprowadzoną została.

§ S i.

Sami Nauczyciele examinuią uczniów 
swoich, wolno iednak każdemu z Magistra- 
tury Edukacyyney doświadczać, czyli nau
czyciele wszystko wydali, a uczniowie poięli 
to plan nauk przepisuie.

 ̂ § 52.

Rektór mianuie przedmiot, ż którego 
uczniowie sprawę zdawać maią , wzywa do
niego klasse i nauczyciela. Nauczyciel krótko 

* a*
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opowiada słuchaczowi, iak daleko , i z iakira 
skutkiem naukę-swoią posunął w tćy klassie; 
eaczynaiąc zaś examinowac, osobie od Ma- 
gistratury edukacyyney , lub z dozoru szkol
nego na examen zesłaney podaie liste uczniów 
swoich postępku naywiększego, miernego , 
i  naymnieysżego, a ta wymienia tych, 
których Nauczyciel examinowac ma, prze- 
strzegaiąc aby uczniowie poiedyúczo odpo
wiadali.

§ 35.

Aby zaś ieden nauczyciel drugiemu ni» 
zabierał czasu popisu, na dwa lub trzy dni 
przed tymże, Rektor podzieli między nich 
czas rzeczony na godziny i kwadranse, sto
sownie do obszerności i ważności każdego 
przedmiotu, i uważać będzie, aby nikt wię- 
céy czasu pad wydzielony sobie nie zabierał.

§ 34.

Popis przegradzać, będą dekłamacye w 
językach, w których sie uczyli, rzeczy zaś 
do deklamowania naywięcey z Autorów nie-



zyiących czerpane bydź mają, nie tylko sto
sowne do pojęcia młodych umysłów, ale oraz 
takie, .aby im nadal służyć mogły za wzór 
gruntownych zdań zwłaszcza moralnych, 
wysokich myśli i  czystego, a poprawnego 
stylu. —  ®pisy , myśli i wyrazy, któreby 
choć zdaleka mogły obudzać namiętności 
naganne, maią bydź pomiiane. ~

§ 35.

Przy kóńcu dnia ostatniego Rektor prze
czyta imiona uczniów na promocyą zasługu
jących w każdey klassie; imiona zaś uczniów 
zasługujących na publiczne zalety, przez nay- 
znakomitszego z Urzędników przytomnych 
czytane, i przez tegoż zasłużonym nagrody 
rozdawane będą. Zakończy popis Rektor 
publicznem pożegnaniem tych, którzy ukoń
czywszy iuż zupełnie i chwalebnie cały kurs 
nauk, szkołę opuszczają.



f .  Kierowanie promocyami 
uczniów.

- § 36.

Na trzy lub cztery tygodnie przed por 
pisem publicznym, każdy nauczyciel, poda 
Rektorowi rejestr uczniów, których sądzi 
■ jjydź godnemi promocyi do klassy wyźszey 
swego przedmiotu. —

§ 57-

Gdy Wszyscy Nauczyciele takowe pddar. 
dzą rejestra, Rektor rozważywszy ie , i por 
równawszy z temi wyobrażeniami, których 
nabył o każdym w szczególności uczniu, iuź 
to częstp odwiedzaiąp klassy i w nich exa- 
minuiąc, iuź z konferencyy i układanych 
rapportów do Magistratur kraiowych, iuż 
z dzienników szkolnych i książki cenzury, 
ułoży rejestr jeneralny promocyy, i zgrpma- 
dziwszy Nauczycielów powtórnie go z niemi 
roztrząsać będzie, przekładaiąc im powody 
swoie do odmian, iezeli iakie w szczególnych 
rejestrach poczynił.

Si
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W  przypadku gdyby na iakiego ucznia 
©d Rektora do promocyi podanego, lub od 
niey odsunionego połowa przynaymniey Nau- 
czycielów nie zgodziła się, Rektor zaleci 
tym Nauczycielom, do których klassy ma 
bydź posuniony, lub od którćy ma hydź 
\vstrzymany uczeń, aby go w przytomności 
swoiey wyexaminowali. —  Po takowym exa- 
minie Rektor ostatecznie stanowi o zdatności 
łub niezdatności ucznia do promocyi.

s %

Gdy dla młodego człowieka nie ma nic 
fyaznieyszego w zawodzie iegó szkolnym, iak 
promocya roczna, gdy zbyt prędko i bez 
doyrzałości promowowany w naukach ugrun
tować się nie może, i nabiera nałogu prze
stawania na niedokładnem rzeczy objęciu: 
gdy z drugiey strony nie potrzebnie zatrzy
many przez rok w klassie którey uczeń, nie 
tylko z uszczerbkiem drogiego czasu swoiego 
bywa przykrym teyźe klassy ciężarem, ale 
też częstokroć zupełnie się opuszcza; wnieść

§  5 8 .
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ztąd należy > iak wielkiey układ promocji 
potrzebuie uwagi 5 dla ułatwienia więc Re
ktorom i  Nauczycielom trudności, a razem 
dla zapewnienia Rodziców bardzo czasem 
niecierpliwych i niewyrozumiałych, że w tey 
mierze żadne stronnictwo mieysca mieć nie 
może, wyszczególniaj się tu nayWażnieysze 
nauk przedmioty i ich w  kazdey klassie gra
nice , na które przy układaniu promocyy 
naywięcey zważać potrzeba. I tak umieć po
winien uczeń przychodzący: do klassy I. czy
tać z łatwością po polsku, —  pisać — cztery 
działania arytmetyczne liczb poiedynczych 
całkowitych, -— Do klassy II. rozbiór mowy 
na części w  Polskim ięzyku, deklinacye i 
koniugacye foremne łacińskie —  czytać, wy
mawiać, tudzież czasowanie słów posiłko
wych w ięzyku francuzkim i niemieckim, —  
Cztery działania ułomkowe. Do klassy III,' 
deklinacye i konjugacye łacińskie iiieforemne, 
francuzkie i niemieckie foremne, regułę 
trzech z przystosowaniami. —  z Jęometryi 
przystawanie troykątów, i o liniiach równo
odległych. —  Do klassy IV. bezbłędnie pi
sać po polsku za dyktuiącym —  układać listy -



2t)
tv materyach łatwiejszych. —  Konstrukcyą 
łacińską, deklinacye i konjugacye francuzkie 

■» i  niemieckie nieforemne. •—  Ogólny rys ieo- 
grafii i historyi powszechney pierwszego 
kursu —  arytmetykę całkowitą, z algiebry 
cztery działania arytmetyczne za pomocą zna
ków ogólnych. —  Teoryą proporcyy arytme
tycznych i jeometrycznych. —  Wyciąganie 
pierwiastków kwadratowych. ‘— z Jeome- 
tryi własności koła, podobieństwo wieloką
tów. —  Do klassy V. o iloczasie łacińskim —> 
zewnętrzną poezyą polską i łacińską, łatwo 
i  porządnie opowiadać swemi słowami rzeczy 
słyszane lub czytane —  konstrukcyą całko
witą niemiecką i francuzką —  ogólny rys 
ieografii —  historyi drugiego kursu —  hi
storyi naturalney i fizyki —  z algiebry teo
ryą równań lgo i 2go stopnia —- teoryą 
logarytmów —  z jeometryi trygonometryą 
prostokreślną. —  Do klassy VI. łatwo tłu
maczyć p ięzyków obcych na polski, łatwo 
pisać po polsku prozą —  powinien mieć wpra
wę w tłumaczeniu ustnem autorów łatwiey- 
szych w ięzykach obcych —  z Algiebry pier
wiastek sześcienny i równania stopni wyż-



szych —  Z Jeometryi trygonometryą sfery
czną i stereometryą; tudzież historyą natu
ralną, fizykę, historyą, jeografiią podług 
planu. —  Gdyby zaś i z Wymienionych tu 
tak ściśle ograniczonych przedmiotów W nie
których tylko zdawał się bydź dość mocnym, 
a w innych bardzo słabym, promowowanym 
bydź nie powinien , bo lepiey, ażeby był do
brym uczniem klassy niższey, niż iednym 
z naygorszych klassy wyższey. —  Niech tam 
nabierze ducha gruntowności i dokładności, 
a z edukacyi swoiey rzetelny odniesie poży
tek. —  Doświadczenie albowiem uczy, że 
kto w niższych ldassach przestawał na niedo- 
kład nem, rzeczy objęciu, nie tylko w wyż
szych klassach niczego się gruntownie nie na
uczył, ale też w całem życiu swoiem zgłębiać 
rzeczy, i dobrze o nich sądzić nie umiał.

g. Ęxańien i patentowanie odcho
dzących ze szkoły uczniów.

§ 4o.

Gdyhy który uczeń nie ukończywszy ci- 
lego hićgu nauk, na szkołę Departamentową.

\



przepisanego, też szkolę opuszczał, Rektor 
wyda mu zaświadczenie wyrażaiącej ile lat 
W szkole bawił, którą w niey ukończył klas- 
gę, iaki w którey klassie uczynił postępek, 
i iak się sprawował. Zaświadczenie to na 
6tęplowanym papierze sam tylko Rektor pod
pisze , i na njem pieczęć szkolną wyciśnie.

Dla wychodzących zaś ze szkoły po zu- 
pełnem w niśy wszystkich kląssi całego nauk 
kursu ukończeniu, a nie myślących udać 
się do Uniwersytetu, ani odbyć examinił. 
końcem uzyskania zaświadczenia maturitatis, 
Rektor wraz z pierwszemi w każdey umie
jętności Prcfessorami , na przyniesionym 
przez niego arkuszu stęplowanego papieru, 
zaświadczenie z opisem okoliczności wyżey 
wyrażonych ułożą, podpisami ie swepii i 
pieczęcią szkólną stwierdzą.

§ 4i.

Nikt do Uniwersitetu przyiętym nie bę
dzie, ktp całego kursu nauk w szkole Depar- 
tamentowey nie ukończy, nizey opisanego 
pxąmiuu przed naywyźszą Magistraturą edu-

*7
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kacyyną mieyscovyą nie odprawi, i nie otrzyj 
ma patentu, czyli zaświadczenia maturitatii 
od teyże Magistratury, od Rektora i Profes- i  
xów examinuiących podpisanego.

§

Końcem lepszego przygotowania uczniów 
klassy wyższey VI. do Szkoły głównóy w y
znaczona iest w rozkładzie nauk osobna 
godzina, w  którey czytany z nimi będzie i 
obiaśniany, w ięzyku Niemieckim Eschenbur- 
ga krótki rys wszystkich nauk i umieiętno- 
ści, okazuiący każdey w  szczególności treść 
i  zamiar, zachodzący między niemi związek, 
i czego każda wyciąga po tym, który się iey 
szczególniey poświęcić pragnie. Przy tako- 
wem wszystkich umieiętności przebieganiu , 
nie zaniedba nauczyciel zręcznie napomykać 
uczniom, iak się maią w  Uniwersitecie spra
wować , nie tylko co do naukowych, ale też 
co do moralnych i ekonomicznych stosunków, 
dawać im gruntowne rady, względem goto
wania się, słuchania i powtarzania wyzna
czonych sobie kollegiów ; wystawiać im bę
dzie zacność i użyteczność nauk filozofi



cznych i filologicznych, a ¡zatem zachęcać, 
aby przy iakimkolwiek innym od siebie 
obranym głównym przedmiocie, przykładać 
się do nich nie zaniedbywali. Zwracać będzie 
uwagę uczniów na przyszły ich stan życia i  
radzić, aby dobrze rozważali do iakie'y po
sługi kraiowey szczególnieyszą maią ochotę 
i zdatność. Między innemi przedstawiać im 
także będzie zacność i zasługę stanu nauczy
cielskiego i zapewniać, iż czuiących w sobie 
do tego stanu powołanie i prawdziwie zda
tnych, Dyrekcya edukacyyna kosztem pu
blicznym wspierać będzie.

§ 43.

Uczniowie chcący się udać do Uniwer- 
gitetu, oświadczyć na piśmie tę chęć swoią 
powinni Rektorowi szkoły, na cztery, a 
naymniey trzy tygodnie przed popisem pu
blicznym z wyrażeniem umieiętności, którą 
sobie każdy z nich za główny przedmiot u- 
ęzonego swego zawodu obiera.

39
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Odebrawszy Rektor to oświadczenie, 
Wzywa do siebie Professórów którzy maią- 
cyni odchodzić uczniom lekcye dawali, i  
ż nimi układa teYrtata, które odchodzący na 
piśmie wypracować maią: —  Wypracowa
nie to odbędzie się w przeznaczonym do te
go dniu iednym pod okiem Rektora, który 
potrzebnych pomocy piszącym z biblioteki 
dostarczy.

§ 45.

Temata ściągać się naprzód powinny db 
okazania postępku w naukach, stosuiąc 
onych materyą do głównego przedmiotu 
każdego odchodzącego: tak n. p. aby dla Za
bierającego się na prawnika, tema wzięte 
było z pierwszych Zasad moralności, z kon
stytucji Krajowey; chcącemu się sposobić 
do U rzędów administracyynych, z kame- 
ralney chimii, fizyki, historyi naturalney: 
na medyka, z fizyki, chimii, Historyi na
turalney; na Filologa i Literata, z wiado
mości rzeczy starożytnych; na budownicze-

§ 44.

/
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go Hidraulika i t. p. z matematyki i fizyki. 
Roboty te powinny bydż w sposobie rozpraw, 
któtko, zwięźle a ile rzecz pozwoli i ozdo
bnie ułożone. Nie żąda się po nich wyższych 
wiadomości nad te , które są planem nauk 
objęte, wszakże zaletą będzie dla piszą
cych , ieźli okażą wiadomości z prywatnego 

* .czytania xiążek nabyte.

§ 46,

Po tych nastąpią temata na okazani® 
pośtepku w ięzyku Łacińskim, Francuzkim 
i Niemieckim. Tych materye wymagać bę
dą, napisania listów, powieści lub opisów 
historycznych, w tych ięzykacli ułożonych.

§ 47‘

Nadto chcący otrzymać testimonium 
Inaturitatis, przekładać będą mieysca wska
zane sobie, tak Prozaików iak Poetów tychże 
ięzyków na polski. W zory wyięte z Auto
rów łacińskich, oprócz tłumaczenia objaśniać 
będą gdzie tego wymaga potrzeba, wiado
mościami zHistoryi, Jeografii i z staroży
tności czerpanemi. Do objaśnienia iednak

/



mieysc zawilszych z Horacego, Wirgiliusza 
Tacyta etc. można im pozwolić dykcyonarza 
lub kommeniarza dla doświadczenia czy ich 
użyć umieią.

§  48.

Wygotowane temata przezieraią Rektor 
z wyżey wzmiankowanemi Professorami, i 
znacznieysze w nich błędy podkreilaią. —

§ 4g. '

W  dzień examinu ustnego, na który 
uczniom a szczegolnićy klass wyższych przy
stęp będzie wolny, Professorowie każdy 
w swym przedmiocie, daią krótką recenzyą 
robot uczniów, i podkreślane w nich miey- 
sca błędne, okazuią dozorowi mieyscowemu. 
Potćm examinuia uczniów z matematyki, 
loiki, historyi powszechnéy ipolskiéy, za
sad moralności , konstytucyi krajowćy, z fi
zyki , chinjii, historyi naturalney, z ięzy- 
ków i onych literatury. Tak z robot na- 
piśmie iak z ustnych odpowiedzi, każdy od
chodzący powinien okazać, źe może każdego

la-
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łatwieyszego autora łacińskiego bądź prozą , 
bądź wierszem nie tylko bez pomocy słówni- 

1 ka zrozumieć, łatwo i płynnie na polskie 
przekładać, ale tez trudniejsze mieysca 
równie ięzykiem łacińskim, irancuzkim , nie
mieckim iak polskim obiaśniać; podobnie 
zdatnym bydź powinien myśli, choć niewy- 
borną łaciną, tedy przynaymnićy bez błędów 
grammatycznych, iuż ustnie iui bez przy
gotowania na piśmie z łatwością wykła
dać. —  Łatwy wyimek z autora greckiego 
przyszłemu filologowi do przełożenia dany 
nie powinien go takie zatrudniać, chociażby 
nie było pod ręką słównika. —  Prozodya i  
mechaniczny skład wićrszy tak łacińskich,' 
iak greckich znać takie powinien. Z nie- 
mnieyszą łatwością powinien ieszcze odcho
dzący każdego autora francuzkiego i niemie
ckiego na ięzyk oyczysty przekładać, zada
nia matematyczne, aż do trygonometryi sfery- 
czney i sekcyy konicznych włącznie, rozwią
zywać; na pytania o rzeczy igtotnieysze z hi- 
storyi odpowiadać.

S
1
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§ 5o-

Po skończonym takowym examinie i od
daleniu się tak examinowanych, iak publik 
czności, Magist^atura edukacj-yna wraz z Re
ktorem i przybranemi professorami sadzą o 
doyrzałości każdego odchodzącego, i wydaią 
względem niego wyrok sine vel cum admoni- 
iione. Nakoniec uznanym za doyrzałych da- 
ią dyplomata podpisami wszystkich eXaminu- 
iących osób, i pieczęciami tak Magistratury 
edukacyyney, iak szkolną stwierdzone.

r § 5 i.
* . I v 1 r: 1 » . ** '

Nie bez pożytku byłoby, aby te lub 
tym podobne względem examinn odchodzą- 
cycli przepisy, w początku każdego półrocza 
szkólnego czytywane były uczniom trzech 
przynaymniey klass Wyższych.

Ti. Baczność na własności i fundusze, 
wspólne szkoły.

§ 5s-
. . ' ' ' \

Przez własności i fundusze szkoły ro- 
aumieią się ich wszystkie w powszechność^



budynki i w nich sprzęty do użytku szkoły 
przeznaczone i opłata od uczniów* '

§ 55.

Co do budynków i sprzętów w nich do 
Wygody iizyczney Instytutu służących, Re
ktor całości ich przestrzegać będzie, za 
pośrzednictwemMurgrabiego i stróża szkólne- 
do, oraz inwentarza, który w  archivum ma 
się znaydować. Gdy zaydzie potrzeba na
prawienia czego, lub sprawienia iakicgo no
wego sprzętu, papieru, piór, atramentu i. t. p. 
Rektor to obmyśli, odbieraiąc na kupione 
rzeczy należyte kwity, z części opłaty uczniów 
( salvo calculo) iemu ad extraordinaria zosta
wionej.

§  54.

Rektor stara się o pomnożenie Bibliote
ki fi gabinetu potrzebnemi szkole dziełami i 
machinami, i czuwa nad całością tychże, 
bezpośrzedni zaś ich dozór poleca iednemu 
z nauczycielów- —  O urządżeniu i użyciu bi
blioteki, pism peryodycznych, archivum, mu- 
ztum, i laboratorium, obącz nizey.



i. Utrzymywanie związków z magi
strat uranii.

§ 55.
Rektor starać się będzie, żeby podług 

wydanych od magistraturry nad edukacyą 
przełożoney przepisów, przez niego w na
znaczonym czasie oddawane były rapporta* 
rachiinki, i nadto we wszyskiem iak naydo- 
kładniey wszelkie stosunki między szkołą i 
magistraturą zachodzące były zachowane. 
Rapporta półroczne o uczniach maią ftydź 
podpisane przez Rektora i professorów. 
W  rapporcie o professorach i nauczycielach 
ma Rektor w osobnym schemacie dawać zda
nie o pilności, moralności i zdatności każde
go z nich, tudzież‘wyrażać, wiele który opu-> 
ścił lekcyy w półroczu.

U l  Obowiązki Professorów, Nau- 
czycielów utrzymuiacych pensy e, 
Korrepetytorów.

§ 56.
Przy szkole Departamentowej nikt bydź 

Professorem nie może, kto całkowitego nauk

36
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kursu w Uniwersitecie, lub umyślnie na to 
od Dyrekcyi edukacyynęy urządzonem .semi
narium nie odbędzie. —  Od tego atoli prze
pisu Dyrekcya czypi wyiątki stosownie do 
okoliczności, czasu i osób.

§  57.

Kandydat na Professora prosto z Uni- 
Wersitetu lub Seminarium, gdzie się kosztem 
funduszu edukacyynego doskonalił, wycho
dzący, przy szkole Departamentowey kolla- 
boratorów potrzebuiącey, rok przynaymniey 
kollaboratorem, przy szkole zaś kollaborato- 
rów nięmaiącey, nauczycielem by cl ź musi.

§' 58.

Kollaborator zalecaiący się zdatnością i 
pilnością postepuie - na .nauczyciela, nauczy
ciel na Professora szóstego, piątego, czwar
tego, trzeciego, drugiego i pierwszego. —  
Pierwszeństwo między Professorami nie iest 
przywiązane do żadney - klassy, do żadnóy 
nauki, ale do osobistey wartości, o którejC 
Dyrekcya edukacyyna stanowi.



§ 59-.
Pierwszy Professor iest oraz zastępca 

Rektora w przypadku iego oddalenia się, 
dłuższey słabości lub śmierci.

§ 60.

i ' Professorowie każdego szczególnego prze
dmiotu w klassie naywyżfezey składać będą 

' przynaymniey raz co miesiąc1 konferencye 
naukowe z nauczycielami i kollabbratorami 
klass niższych swego względnie przedmiotu, 
w  celu utrzymania należytego związku i sto
pniowania nauk przez klassy, oraz przygo
towania uwag na konferencyą ogólną u Re
ktora.

§  61.

Każdy iuź Professor, iuź kollaborator 
i nauczyciel, przeięty ważnością urzędu i 
świętością powinności swoich, następuiące 
przepisy za prawidła swego postępowania 
mieć b ed zie:—  •*'.

U

a. ) Na każdą lekcyą dobrze przygo
towanym przychodzić 5

b. ) Lekcye wszystkie o swoim czasie 
zaczynać i kończyć;



c. ) W  czasie lekcyy przeplsanemi tru
dnić sie przedmiotami, wystrzegaiąc się tak 

 ̂ w szkole, iak za szkołą w rozmowie z uczniA- 
mi wszelkich wyrazów i twierdzeń, któreby 
bądź prosto, bądź ubocznie iedno z przyię- 
tych w kraiu wyznań , a szczególniey religiią 
stanu obrażało ; da baczność, aby w wy
pracowanych przez uczniów 1’obotach nic ta
kiego Sie nie wcisnęło ; —

d. ) Zadawane uczniom do wypraco
wania domowe ćwiczenia do siebie odbierać, 
przeglądać i poprawiać; —

e. ) Jak w szkołę, tak i za szkołą bydź 
dla uczniów wzorem dobrych obyczajów i

v pracowitości; —
f .  ) Uczniów swoich w klassie w  po

rządku i uwadze utrzymywać, do czTego 
wielką mu będą pomocą dzienniki sźkólne i 
cenzury, o których nizey. — Inne zaś śrzodki 
znaydzie obszerniey wyłożone w osobdey na 
to Instrukcji.

Jednem słowem przykładać wszelkiego 
starania do pomoźenia użyteczności i kwitnie
nia szkoły; do utrzymania ścisłego związku 
między nauczycielami i przyzwcitey wzglę
dem zwierzchników swoich powolności. —

59
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Nie mogący przyyść na lekcyą winien o 

tem uwiadomić Rektora.
Gdyby Professor lub- kollaborator z 

ważnych przyczyn i dla nagłey potrzeby, 
które pr^ćz Rektora uznane za takie bydź 
maią, przymuszony był oddalić się, Rektor 
naywiecey na dwa tygodnie raz yv całym 
roku pozwolenie dadź będzie mógł, o czem 
wyzszey Władzy donieść powinien. Na dłuż
szy zaś czas pozwolenia potrzebuiący, doDy- 
rekcyi edukacyyney przez Rektora udać się 
ma.

§ 6a*

Nauczyciele religii, oprócz wspólnych 
yyszystkim Professorom i nauczycielom obo
wiązków , ten ieszcze maią szczególny: w na
ukach swoich przestaiąc na gruntownymi wy
kładzie prawd religii podług książek do te
go ważnego przedmiotu wyznaczonych, przy“ 
sposabiać młodzież szkolną do wszystkich 
cnót człowieka i obywatela przez naypotę- 
źnieysze i nayświetsze, do Wieku uczniów 
stosowne Religii pobudki, czerpane z Biblii, 
Oyców SS. i naylepszych słowa Bożego opo- 
wiadaczów: ćwiczenia i obrzędy religiyne

»



z młodzieżą odbywać , chorych uczniów 
odwiedzać i cieszyć, stygnących w duchu re
ligijnym, wykraczających przeciw moralno
ści i W złym upartych z przyzwoitą powagą, 
przenikaiącą ducha gorącością i słodyczą, 
do dobrego zwracać, słowem byćź przewo
dnikami i rządzcam* sumienia szkólney mło
dzieży. Co niedziela i święto uczniowie 
każdego wyznania prowadzeni będą na nabo
żeństwo i naukę do swoich respective kościo
łów. —  Spowiedź naymniey dwa razy na 
rok odbywać maią, czego dopilnowanie i 
uskutecznienie szczególniey dq nauczycielów 
religii należy. —

§ 63'

Gdzie szkoły maią swóy kościół, bezpo- 
śrzedni nad nim dozór nauczycielowi religii 
iest poruczony. —

§ 64.
/ i ' , f

Korrepetytorowie albo Dyrektorowie 
domowi młodzieży, ( czyli niemi będą Pro- 
iessorowie i Nauczyciele szkoły utrzymniący 
u siebie na pensyi młodzież szkólną, czyli 
Nauczyciele iKollaboratorowie w domach pry-



czyli nmieszczoha u nich młodzież nie iest 
wystawiana na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia i zepsucia obyczaiów, albo czyli 
wielkich nie doznaie przeszkód w gotowaniu 
gie nalekcye i inne powinności szkolne; kiedy- 
by co podobnego postrzegł, przestrzeże ro
dziców lub dozor szkólny, aby złemu wcze
śnie zapobieżono. '
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IJS. Dzienniki Szkolne i Książki
cenzury. >

§ 6  7. |

Aby Rektór mógł wiedzieć, co któi‘y 
Nauczyciel w którćy klassie każdego dnia 1 
kaźdey godziny day/ał, iak daleko w swoim 
zaszedł przedmiocie, iak się sprawuie każdy 
w szczególności uczeń, iakim się każda w 
ogóle klassa duchem powoduie , i iaki czyni 
postęp w moralności i naukach, wprowa
dzone będą, do wszystkich klass szkoły De- 
partamentowey dzienniki czyli książki, w któ
rych każdy Nauczyciel po skończoney godzi
nie lekcyi swoiey zaraz w klassie to wszy
stko w krótkości notować będzie pod ruhry-
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kami następniącemi: dzień miesiąca, godzi
na, przedmiot lekcyi, imiona nieprzytomnych 

 ̂ lub spóżniaiących się, i naygłównieysze zda
rzenia w sprawowaniu się uczniów,

§ 68,

Dzienniki teProfessor od Rektora wy
znaczony codzień, Rektor przynaymniey dwa 
razy w tydzień przeglądaią, podług nich po- 
chwalaią, naganiaią, prcstuią, co pochwa
ły , nagany, albo sprostowania potrzebuie.

§ 69*

Ażeby' zaś żaden z uczniów niezapo- 
niniał, iaką od każdego Nauczyciela, i na 
który dzień ma zadaną robotę domową, ó- 
prócz wyżey opisanego dziennika i drugi 
Dziennik róboty domowej utrzymywany bę
dzie przez ucznia w liście kaźdey klassy 
pierwszego. Ten zapisywać w nim będzie 
wszystkie zadawane lekcye i okupacye z wy
szczególnieniem od którego Nauczyciela, z 
iakiey książki, na którey karcie, od którego 
i do którego wiersza, czyli do odczytania 
tylko i opowiedzenia swemi słowy, czy do



przygotowania się na tłumaczenie ustne, c z f  
do przełożenia na piśmie, lub nauczenia się 
na pamięć, czy cło wypracowania zadanego 
tematu z głowy, na który dzień, i na którą 
każdego dnia godzinę.

§  7°-

Podług tych dzienników wszyscy Nau
czyciele regulować się będą w naznaczaniu 
każdey klassie robot domowych, a w szcze
gólności Nauczyciel dawaiący ostatnią godzi
nę lekcyi w każdey klassie po południu odczyta 
głośno zadane teyże klassie przez wszystkich 
do niey należących Nauczycielów na dzień
następujący lekcye, a dostrzegłszy, że klassa

\

albo wielu razem robotami iest przeładowa
na , lub ich też ma za mało, zaradzi obu tym 
ostatecznościom w sposób na konferencyach. 
naukowych umówiony.

§  7i- ■

Jpdnym z nayskutecznieyszych śrZodkóv? 
układania moralnego młodzieży charakteru 
i utrzymania iey w porządku, są cenzury.
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Przed końcem każdego półrocza szkólne- 
go , każdy z osobna Nauczyciel w'książce na 
to każdej klassie przeznaczonej zawieraiącóy 
numer klaisy , nazwiska i imiona wszystkich 
szkoły uczpiów, Zapisuie zdanie swoie na
przód o całey w ogólności klassie, potćm o 
każdym w szczególności uczniu, pod. rubryka
mi nastepuiącemi: temperament, władze du- 
sąy, uczęszczanie do szkoły, uwaga, pilność 
w domu, obyczaie, postępek.

§ 7S-
Ponieważ takowa cenzura ma bydź po

kazywana każdemu względnie uczniowi, na
wet rodzicóm lub opiekunóm i gościóm do 
szkoły się zdarzaiącyin, i służy do iego za
chęcenia łub poprawy, iak nayściślejszą bez
stronność z ludzkością i oszczędzeniem łączyć 
powinna. Uważny i doświadczony Nauczy
ciel nie przestanie na ogólnych pod każdą ru
bryką wyrazach pilny, dobry, zły i t. d. ale 
Wyrazi w  iakim sposobie zły lub dobry, i 
Wskaże mu śrzodki doskonalenia się lub po
prawy —  dla tęgą ni« wtedy, kiedy książkę



cenzury weźmie w rękę, namyślać się będzie, 
co o uczniu napisać, ale wcześnie do tego 
zbierać będzie uwagi i spostrzeżenia i ćne 
notować, yvczemmu dzienniki szkólne wiel
ką będą pomocą.

§ 74»
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Książki cenzur od wszystkich Nauczy- 
cielów zapisane, oddane będą Rektorowi, a 
ten ich użyie iak wyżey.

V. TJr.ząclzenie Biblioteki i A r chiĄ 
vum Szkoły.

§ 75-
Biblioteka szkólna składać się w większey 

części powinna z książek Uczonych, i słu
żyć. właściwie do użytku Nauczycielów i  
uczniów klass wyższych. Tem atoli uźyte- 
cznieyszą dla kraju będzie, kiedy tak urzą
dzona zostanie, żeby z niey i uczona publi
czność korzystać mogła.

§ 76.
Professor pożyczaiący książkę, rewer# 

na nią własną ręką podpisany Bibliotekarzo
wi wyda. § 77-
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Na każde dzieło rewers osobny ma bydź 
dany, gdyby zaś ieden tylko rewers na'kilka 
książek był wydany, wszystkie te książki ra- 
ciem do Biblioteki oddane bydź muszą, bo 
Bibliotekaryusz nic z rewersów wymazać nie- 
moźe.

§ 78. \

Rewersa co dwa tygodnie odnawiane bę
dą. Zaniedbuiącemu tego, ma prawo bibli
otekaryusz odebrać wszystkie dotąt pożyczo
ne książki, i trudnić.pożyczenia ich nadal.

§ 79-

Poźyczaiący Professor z biblioteki ksią
żkę, nie iest mocen pożjfczać iey drugiemu, 
ale sam winien oddać bibliotekaryuszowi dzie
ło od niego wzięte.

§ 80.
Kto książkę biblioteczną splami, zepsu- 

ie , a tem baraziey kto ią zgubi, zapłacić ią 
musi; kto część dzieła splami, zepsuie lub 
straci, całe dzieło zapłaci, a uszkodzone so
bie zatrzyma. —

§ 77-

k
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Jeżeli bibliotekaryusz żądać będzie zwro
tu książki iakiey, albo dla tego, że ią od da
wnego czasu pożjczaiący u siebie trzymał, 
albo że iey kto inny pilno potrzebuie, maią- 
cy książkę, powinien ią natychmiast oddać. 
Jeżeliby kto tego po trzykrotnem upomnieniu 
nie uczynił, bibliotckaryusz postąpi sobie 
podług §. So. to iest pociągnie nieoddaiącego 
do zapłacenia książki iako zgubionćy dla bi
blioteki.

§ S i

Obszernieysze dzieła, Łtórychby kto 
chciał użyć do uczonego iakiego odkrycia v do 
przetłumaczenia lub napisania co podobnego, 
pozwolone bydź mogą na czas dłuższy , to iest 
na dwa lub trzy miesiące, Professoróm zaś na 
czas nieograniczony, z tym iednak warun
kiem, aby ie na żądanie bibliotekaryusza 
zwrócili.

§ 83.

Kollaboratorowie za wyrażnćm tylko 
Rektora pozwoleniem mogą pożyczać z bibli-

§ 81,

r
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oteki książek i to nie na dlużćy, iak na dwa 
lub cztery tygodnie. Czterema atoli niedzie- 

 ̂ lami przed końcem półrocza szkolnego oddać 
ie do biblioteki powinni. — .

§ 84.

Uczniom dwóch klasę naywyższych po
życzane będą książki z biblioteki za okaza
niem świadectwa dwóch Professorów na ty
godni cztery, a potrzebne do prac szkólnych 
i na czas dłuższy. Te iednak na cztery ty
godnie przed końcem półrocza szkólnego od- 
dadż muszą. Zostający na pensyach ucznio
wie złożą za siebie zaręczenie na piśmie u- 
trzymuiącego pensyą: insi zakład w pienią
dzach, iaki bjbliotekaryusz ustanowi.

§ 85*

Dla uczniów klass niższych powinnabyd* 
osobna mała biblioteka, składaiąca się z ksią- 

 ̂ żek umyślnie dla młodzieży pisapych, do iey. 
poięcia stosownych i rozum ich oswaiaiących 
polskich, francuzkich, niemieckich, ale a 
nich ci tylko po książce na tydzień, albo po

4*.
t
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iedney dzieła części brać mogą, którzy okażą y] 
zaświadczenia wszystkich klassy swoiey nau
czy cielów, ze są pilni, źe się dobrze spra- 1 
wuią, i którzy złożą zastaw iak w §  84. Na 
cztery tygodnie przed końcem półrocza szkol
nego wszystkie książki do biblioteki zwróco
ne bydź muszą.

$ 86 .
Dla przekonania się, że uczniowie po

życzane z biblioteki książki z pożytkiem czy- 
taią, każdy pierwszy wswoim względnie 
przedmiocie uauczyciel przeznaczy iednę a 
naywięcćy dwie co miesiąc godziny , z któ
rych uczniowie zdawać mu będą sprawę z te
go, Co czytali, iuż ustnie opowiadaiąc treść 
książek przeczytanych, iuż okazuiąc poro
bione z nich wypisy.

§ 87*

Osoby nienależące do Szkoły, nie mogą 
pożyczać książek z iey biblioteki tylko na 
imię i zaręczenie Rektora lub iednego z Pro- 
fessorów , powinni się poddadź warunkóm 
W §§, 77, —  82. włącznie wyrażonym, i 
złożyć zastaw do wartości dzieła stosowny.
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Kosztowne i bardzo rzadkie dzieła, 
które na osobney liście bydź powinny spi
sane j za obwód murów szkólnych wydane 
nie będą. — .

$ 89-

Bardzo zaś poszukiwane i wiele obey- 
muiące dzieła, iakiemi są Dykcyonarze po
wszechne, Encyklopedye i t. p. ieźeli nie 
są zbyt kosztowne, we dwóch exemplarzach 
biblioteka mieć będzie.

§ 9°*

Bibliotekaryusza iest obowiązkiem ksią
żki w bibliotece i iey szafach pod takiemi 
znakami lub napisami, i w  takim porządku 
zawsze utrzymywać, iaki za wiadomością 
Rektora wprowadzonym będzie.

§ 91,

Dwa razy na tydzień biblioteka bę
dzie przez kilka godzin otwarta, i biblio- 
tekaryusz w nićy przytomny dla wygody
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wszystkich, którzy czego w książkach szu
kać lub z nich wypisywać zechcą.

§ 92-.

Przepisy te zawieszone będą na wido- 
cznem mieyscu w bibliotece dla wiadomości 
każdego, i ktokolwiek tey biblioteki uży
wać zechce, uważany będzie aa świadomego 
tychże przepisów i im się poddaiącego.

Pisma Peryodyczne.

§ 93-

Która szkoła abonuie dla siebie i utrzy- 
tnnie pisma peryodyczne, w tey interessu- 
iące naukowe dzienniki i  gazety uczone, 
Professoróm koleyno pożyczane będą w czę
ściach na raz, iak tylko można naymniey- 
szych, dla przyśpieszenia kolei. —

§ 94.

Na owinięciu lub okładce pożyczonego 
pisma bibliotekaryusz przepisze czas, przez



który współ członek pakiecik sobie użyczony 
zatrzymać może. Kto od swego w czytaniu 
poprzednika w czasie przepisanym nie odbie
rze, upomni się u niego, albo też bibliote- 
karyusza o tey nieregularności uwiadomi* 
Jeżeliby Professor z pism w iego przedmiot 
wpadaiącycli przez tak któtki czas korzystać 
nie mógł, zamówi sobie u bibliotekaryi za, 
aby mu ich po obeyściu kolei na czas dłuż
szy pozwolił.

§ 95

Murgrabia roznosi w  dni pewne nowo 
przybyłe pisma peryodyczne, a dawnieysze 
odbiera, —  Dla tego każdy interessowany 
tak się ułożyć powinien, aby w przypadku , 
gdyby go roznosiciel w domu nie zastał, da
wnieysze pisma peryodyczne mógł od niego 
odebrać, a nowe bezpiecznie mu zostawić.

§ 96*

Wreszcie przepisy i warunki w §§. 80. 
i 81. wyrażęne tu także służą, i są obo- 
wiązuiącemi.

55/,
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' Ar c h i  v um.

§ 97-

Skład inwentarza szkólnego, rejestrów 
ksiąg i wszelkich akt szkólnyeh znaydować 
się będzie w samem pomieszkaniu, lub w 
bliskiey pomieszkania Rektorskiego izbie, i 
pca bezpośrednim iego dozorem.

§ 98‘

Inwentarze, rejestra, księgi akt i wszel
kie papiery, które Rektor w archivum mieć 
będzie, są nastepuiące: imo. Księga do 
zapisu półrocznego uczniów porządkiem , iak 
się kto do niego stawi podług rubryk wyźey 
W §§. 10. i 11. wzmiankowanych, w  któ
rym to protokule zapiauie się przy każdym 
uczniu opłata np. N. 36. N. N. z klassy 3ciey 
od Sgo Michała 1806. Nro 84. zapłacił zł. 
12. lub kiedy nowy:

N. 3j .  N. N. rodem z Kaliskiego, oy- 
ciec N. obywatel, lat ma 10. religii Katoli- 
ckiey, ospę odbył, uczył się u P. N. zostaie 
ii rodziców na ulicy N. zapłacił zł. i 5. —

%



. 1 5?;
sdo. zbiór imion tychże uczniów ułożony 
porządkiem abecadła, w którym przed imie
niem każdego liczba pierwszego zapisu w pier
wszym protokóle, wyrażono będzie również, 
od którego c?asu iest zapisany, id o  którey 
klassy przy kaźde'm półroczu, w którym na 
nowo bywa wciągmonym, przydadź należy 
numer, pod którym się w każdćm respeciive 
półroczu znajdzie np. Nro 72. NN zapisany 
od Sgo Michała 1809, klassy II. kontynuował

a. ) od Wielkieynocy 1810. Nro 102.
b. ) od S. Michała 1810. Nro a3. etc.

» 1 . - . '
, _ ■ " ‘  _ \

W  tymże zbiorze pod każdym uczniem 
zachowane bydź maią papiery, które z sobą 
przynosi, iako to: metryka, zaświadczenia 
z dawnieysBych szkół i t. d. Tu także zapi
suje się'data, kiedy szkoły pożegnał, i iakie 
dostał zaświadczenie.

. > .  . ; y  , f • -V  « • * /

3tio. Protokół rocznych promocyy pod
pisany ręką wszystkich Professorów, tudzież 
pochwał i nagród publicznych; w tę książkę 
wizytator zapisywać może bytność, gwoię.

•*



* ' '§ 1 02 .

Większe Instrumenta iakoto: machina 
pneumatyczna i t. p. na podłodze, ieśli maią 
postumenta, ieśli nie, na stołach stać mogą, 
apparaty tylko do nich w szafach zachowane 
bydź maią. T o i rozumieć potrzeba o glo
bach, sferze armillarney, stoliku jeometry- 
cznym, kątomierzu, i innych narzędziach 
matematycznych: wreszcie ieśli sala na mu
zeum przeznaczona iest niewielka, w takim 
razie globy i wszystkie matematyczne narzę
dzia mogą bydz w bibliotece ustawione.

§ io5.

Aby zaś instrumenta w Muzeum na 
podłodze stoiące, niezakurzały się , powinny 
bydź na nie pokrowce z gęstego płótna lakie
rowanego zrobione. Zwłaszcza takie narzę
dzia przykryte bydź maią, które są koszto- 
wnieysze, i z których trudno pył obmiatać.

’’ ’ § io4.

Jedna z szaf przeznaczona bydź ma na 
skład rzeczy do mineralogii i botaniki nalfeźą-

6 b
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cych: maiąc wzgląd na to , aby istoty lotne 
i gryzące, iako toArszenik, Kobalt arszen- 
niczny, i te'm podobne ciała, których ulotne 
cząstki mogłyby szkodzić tak zdrowiu, iako 
tez narzędziom z metalu zrobionym, były 
chowane w słoikach szklannych dobrze za
tkanych.

§ *o 5

Jeden tylko stolik dla doświadczenia 
na nim od samego tylko Professora iakiego 
Instrumentu, i iedno krzesełko bydź ma W 
Muzeum.

§ 106.

Chociażby nayobszernieysze było Muze
um , nie powinien w niem iednak Professor 
okazywać Ucznióm doświadczeń, raz dla te
go , iż mogłyby iakie instrumenta bydź na
dwerężone, lub z porządku swego usunięte; 
powtóre iż uczniowie wiele narzędzi maiąc 
przed sobą, tu i owdzie rzucaliby oczyma, 
nie zwracaiąc pilnćy uwagi na szczególne ia
kie narzędzie, którego teoryą wykładać i



doświadczenia z nim Professor wykonywać 
przedsiębierze.

§ 107-

Można wprawdzie uczniów wprowadzić 
czasem do Muzeum, ale po ukończonym bie
gu nauk fizycznych i chimicznych, aby oba- 
czywszy iednym prawie rzutem t ka machiny 
i  narzędzia, przypomnieli sobie doświadcze
nia z nimi czynione, teorye różnych skutków 
wykładane i systema całkowite fizyki i clii- 
anii lepiey w pamięć wbijali.

' ' ■ y
/, § 108.

W  ciągu zatem nauk, aby doświadcze
nia pozytecznieyszy i prędszy skutek w u- 
czniach sprawiły, potrzeba na czynienie ich 
mieysca, ile bydż może obszernego. Maiąc 
wzgląd na lokalność , można tę salę, w któ- 
rey ma bydź laboratorium chimiczne, obró
cić razem na mieysce czynienia doświadczeń 
fizycznych, zwłaszcza, iż większa część na
rzędzi chimicznych złożona bydź może w Mu
zeum.
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A zatem obrać trzeba salę sporę obok 
Muzeum, drzwi do niey maią bydź z kory
tarza, nie zaś z Muzeum, ażeby w przy
padku uchybionego doświadczenia chimiczne- 
go, wapory gryźące nie dostały się do na
rzędzi metallowych'i onych nie popsuły.

§
W  tey sali następuiące urządzenie bydź 

ma: dwie ławki lub stołki dla uczniów, ie- 
dno krzesełko dla Professora —  w pośrzodku 
stół owalny lub prostokątny, dla pokazywa
nia na nim doświadczeń fizycznych chimi- 
cznych. Stać potem powinien pieci chimi- 
czny murowany do dystyllacyi gołym ogniem 
i w piasku, nad tym piecem wznosić się ma 
kapa blaszana w takiey wielkości, iak trzecia 
część sali, i prawie przez całą ićy długość 
iść m a, aby ostre i gryzące wapory, a cza
sem i dym wznosił się pod nią, i na dwór 
kominem wychodził. Cała zaś cześć podłogi, 
nad którą wznosi się kapa, cegłą założona 
bydź ma, i na takim pokładzie stawiaią się

§ 109*
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, piecyki żelazne, faierki, węgle w koszach, 
iako też wanienka clumiczna napełniona wo
dą służącą do robienia różnych gazów, wre- 
ście inne narzędzia do pieca potrzebne; —  
na wybrzeżach zaś kapy, które bydź po
winny horyzontalne, ustawiaią się tygielki, 
retorty, kolby, syfony, tudzież rurki w 
różny kształt zakrzywione, wreszcie apparat 
Wulfa i inne drobnieysze narzędzia szklanne, 
a których kurz łatwo obmieść można; nako- 
niec na boku, gdzie przy ścianie szafa bydź 
powinna ze 6zklannemi drzwiami, w  méy 
stać inaią preparatoria chimiczne, iako to: 
różne reagentia, kwasy we flaszkach zatka
ne czopkami szklannemi, sole w słoikach, 
moździerzyki i t. p. —  Cały zatém śrzodek 
sali będąc wolny, może się przydadź na Au- 
ditorium, nie tylko chimiczne, ale i fizy-v 
cźne.(—  N ato tylko pamiętać ma Professor, 
aby żadnego metalicznego narzędzia nie zo
stawiał na długi czas w tćy sali, zwłaszcza 
po poprzedniczych iakich robotach chnni- 
cznych , ażeby od pozostałych przypadkiem 
Waporów gryzących nie były uszkodzone;

przeto
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przeto zaraz ie na swe mieysce do Muzeum 
odnieść ma. Gdzie tak urządzone znayduie 
się laboratorium: w niem iedynie , a nigdzie 
Więcey nie maią bydź pokazywane doświad
czenia chimiczne.

§ I»**

Co się tycze doświadczeń optycznych; 
Wykonane bydź mogą w iakieykolwiek sali 
jnaiącey okna na południe obrócone, które 
dobrze okiennicami Zamknąwszy, można w 
nie wstawiać tablicę mosiężną z dziureczfea- 
mi dla przepuszczania promieni światła przez 
Pryzmata lub ich odbiianie od zwierciadeł, 
nakoniec w też okiennice można wstawiać 
mikroskop słoneczny, dla okazania iego
Bkutków.

§ 112*

Obowiązkiem Professora fizyki będzie 
utrzymywać w porządku narzędzia fizyczne 
i chimiczne, mieć spisany rejestr dokładny i 
z naywiększem wyszczególnieniem wszelkich
instrumentów n. p. pod Nrem N. Machina

5 x
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Pneumatyczna. , wyrazić powinien laka iest, 
czy poiedyncza, czy składana, iaka iest ie'y 
w ielk o ść , iaka osada, iaka obiętość pompy, 
iakim sposobem kruczek, gtepel, korba i 
tym podobne części są urządzone, nakoniec 
iakiego Autora iest dziełem, co kosztuie, i 
w iakim iest stanie. Podobnie wyszczegól
niony bydź ma apparat do machiny pneuma- 
tyczney, iako to : n. p. wielkość każdego 
dzwona, ile calów sześciennych trzyma po
wietrza , iakiego iest kształtu, i do iakiego 
szczególniey doświadczenia przeznaczony. 
Podobnym sposobem wszystkie machiny, na
rzędzia i do nich apparaty opisane bydź ma- 
ią. Takie wyszczególnienie z tego względu 
iest użyteczne, iż nowo przybyły iaki Pro- 
fessor fizyki i chimii do dawania tych umie- 
iętności, wprędce obezna się z calem Mu
zeum po przeczytaniu rejestru.

§ iiS .

Prócz rejestru ma bydź książka, w któ- 
rey zapisywać będzie Professor wydatek na 
przygotowania do doświadczeń, iako tez któ
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re doświadczenia były robione, i co miesiąc 
książkę tę dawać Rektorowi do podpisania, 
kwity zaś zrobione'y expensy, z zaświadczę^ 
niem Rektora, do Kassy podawać będzie.

✓ ‘ , § ll4-

W  czynieniu doświadczeń naśladować 
trzeba, ile możności naturę wykonywaiąc^ 
wielkie dzieła bardzo prostemi sposobami, 
a zatem Professor uczynić powinien wybór 
doświadczeń, to iest: takie szczególnieyoka
zywać, które są nayprostsze, i razem tłu
maczą nayważnieysze skutki.

§ 115*

Wszelkie doświadczenia, iako maiące. 
Za cel naukę, nie zabawę, nie maią bydź 
wybierane co ciekawsze, lecz koleyno i po
dług porządku Autora, z iakiego daie się 
nauka, powinny bydź czynione.

§ “ 6. \

Doświadczenia któtlco trwaiące, mogą 
bydź czynione w czasie szkoły, przydłuższe

6?



zaś w dnie rekreacyjne po południu. Na
przód doświadczenie robi Professor, potem 
uczniowie.

§  117*

W  czasie publicznego popisu moga í  
wprawdzie stać niektóre Instrumenta, lecz 
uczniowie opowiedzą tylko czynione na nich 
doświadczenia, tym bowiem sposobem do- , 
statecznie przekonaią publiczność, iz dobrze 
teoryą fizyki i  chimii objęli. . 1

V I I  F e  r y  e.
Í

§  l l S - j
Czas wolny od szkół, oprócz wakacyy 

SierpnioWych, które się zacznij od Ponie
działku w tym tygodniu , w  którym przypa- p 
da i .  Sierpnia, i trwaią cztery tygodnie, 
będzie ieszcze od Wigilii Bożego narodzenia 
do 2. Stycznia; trzy dni ostatków; od Nie
dzieli Kwietnićy do Srzody po Wielkanocy, 
w  przypadku zaś potrzeby iakiéy nadzwy- -

68



czayney wakacyi, n. p. polityczntego iakie- 
go zdarzenia, uda się Rektor do mieyscowe- 

* go dozoru.

V i l l  S ł  u z ą c y.
■ ” . ■' * '* " \ *

§ “ 9-

Dla Murgrabiego i stróża, którzy sie 
maią przy każdey szkole- Departamentowej 
znaydować, Rektor każdey szkoły ułoży 
proiekt instrukcyi, stosownie do mieysco- 
wych okoliczności i zwyczaynych potrzeb 
szkólnych, który poda do potwierdzenia 
mieyscowe'y Magistratur ze.

I X . E dulacya fizyczn a.

§ 120.

Co do fizyczney Edukacyi, gdy szkoły 
Departamentowe bardzie'y są Instytutami 
naukowemi, niż właściwie Edukacyynemi, 
tyle tu tylko się wspomina, żeby wszyscy 
Nauczyciele przy każdey zdarzoney okoli
czności na baczności mieli wszystko, co 
wpływać może na zdrowie uczniów»

V . . .

6 9
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§ 121.

Oprócz tego mustry, gdzie będą zaprowa
dzone, tudzież exkursye botaniczne, rozmia
ry jeometryczne, zabawy, spacery pod okiem 
Professorów i Nauczycielów utrzymaiących 
pensye, Korrepetytorów, dążyć maią do za
hartowania i wzmocnienia sił fizycznych.

Urządzenie to raz na rok na nadzwy- 
czaynem posiedzeniu Dozoru Departamfento- 
wego, w przytomności wszystkich Nauczy
cielów i Uczycielów czytane będzie w  ca
łości, w poiedyiiczych zaś Artykułach, na 
posiedzeniach Rektorskich ile razy Rektor wi
dzieć będzie potrzebę odwoływania się w ia- 
kie'y materyi do tego urządzenia.

Przyięto na Sessyi D yrekcyi Edu~ 
kacyiney dnia 16 Listopada 1812.

STANISŁAW POTOCKI, D. E. N.

s u r o wiJECKi, s. j.
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