REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

I.

A.

Uczeń

1.

Uczniowie mają prawo do:

Prawa i obowiązki ucznia

·

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w
szkole,

·

poszanowania swojej godności i dobrego imienia,

·

rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,

·

rozwijania zdolności i zainteresowań.

2. Uczniowie mają obowiązek:
·

przestrzegania prawa szkolnego,

·

chronienia własnego życia i zdrowia,

·

przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,

· stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych
osób,
· dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

B.
1.

Samorząd Uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
·

uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

·

demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,

·

pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu,
szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

2. Uczniowie mają obowiązek:
·

traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich
objęty osoby godne zaufania i odpowiedzialne,

·

respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie
spełniłyby swoich funkcji.
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C. Lekcja
1.

Uczniowie mają prawo do:

2.

2.

2.

·

pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

·

punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

·

aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

·

uzupełniania braków wynikających z absencji, w tym również z nieobecności będącej
wynikiem udziału w zawodach sportowych i imprezach szkolnych.
Sala lekcyjna

Uczniowie mają prawo do:
·

udziału w zagospodarowaniu powierzonej
uzgodnionego z wychowawcą,

·

kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

im sali lekcyjnej

wg własnego projektu

Uczniowie mają obowiązek:
·

pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

·

dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

·

niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.

E.
1.

znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści
lekcji,

Uczniowie mają obowiązek:

D.
1.

·

Odpoczynek
Uczniowie mają prawo do:
·

odpoczynku podczas przerwy,

·

dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem
tych sobót, w które są odpracowane inne dni nauki szkolnej.

Uczniowie mają obowiązek:
·

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

·

przestrzegania zasad kultury, w tym kultury języka,

·

przestrzegania zasad higieny osobistej.
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F.

Prace domowe

1.

2.

Uczniowie mają prawo do:
·

uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości.

·

ukierunkowania przez nauczyciela, co do sposobu i metody wykonania zadania domowego.

Uczniowie mają obowiązek:
·

starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,

·

kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

G.

Zeszyt przedmiotowy

1.

Uczniowie mają prawo do:
·

2.

pełnej informacji dotyczącej sposobu prowadzenia zeszytu.

Uczniowie mają obowiązek:
·

starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny System
Oceniania

II. Formalne reguły współżycia w szkole

A.
1.

Procedury lekcyjne
Wejście do klasy
·

nauczyciel otwiera klasę,

·

do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,

·

powitanie,

·

uczniowie przygotowują się do lekcji,

·

nauczyciel sprawdza listę,

·

uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się i siada
w ławce.
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2.

W czasie lekcji uczeń:
·

odpowiada z ławki siedząc lub stojąc, chyba, że istnieje powód wezwania go do tablicy,
mapy itp.,

·

nie je, nie żuje gumy,

·

nie trzyma żadnych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji, nie posiada
także telefonu komórkowego,

·

wstaje, jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła; ponownie siada na polecenie nauczyciela.

3.

Zakończenie lekcji:
·

lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

·

klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, kontrolują dyżurni.

4.

Zastępstwa:
·

5.

w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie
lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.
Pracownie przedmiotowe:

Szczególne zasady zachowania w pracowniach: fizycznej, chemicznej, biologicznej,
informatycznej, technicznej, w sali gimnastycznej - określają odrębne regulaminy wywieszone w
tych pracowniach.
B.

Procedury inne niż lekcyjne

1.

Nieobecności:
·

rodzice telefonicznie przekazują do szkoły informacje o nieobecności ucznia w danym dniu,

·

rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniczku ucznia bądź na osobnej kartce,

·

nieobecności uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w ciągu 7 dni po powrocie
do szkoły

·

usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,
przez nauczyciela uczącego lub wychowawcę,

·

ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję
przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić;
zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia rodziców, pielęgniarki szkolnej,
stomatologa lub decyzji własnej nauczyciela,

·

zwolnienie ucznia z pierwszej lub ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego
musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się
jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na zajęciach,

·

każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

·

uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych nieobowiązkowych, przebywają w
czasie ich trwania w świetlicy,
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2. Opieka nad uczniami:
·

nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły od
godz. 700 do czasu zakończenia zajęć - nie dłużej niż do godz. 15°°,

·

przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu otwierane są drzwi wejściowe,

·

bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć
lekcyjnych; czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w
planie zajęć ucznia,

·

zobowiązuje się wychowawców kształcenia zintegrowanego do zebrania oświadczeń rodziców
uczniów, którzy po zakończonych zajęciach lekcyjnych nie uczestniczą w zajęciach
świetlicowych,

·

zobowiązuje się wychowawców uczniów dojeżdżających do zebrania od rodziców oświadczeń
dotyczących przebywania ich dzieci w świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a
rodziców uczniów miejscowych do złożenia oświadczeń o odpowiedzialności za złożenia
oświadczeń o odpowiedzialności za samodzielny powrót ucznia do domu

·

zwolnienie z zajęć świetlicowych następuje wyłącznie na pisemny wniosek rodziców pozostałe sytuacje traktowane są jako nieobecność nieusprawiedliwiona,

·

opiekę w czasie przewozu zapewnia Organ Prowadzący,

·

uczniowie korzystający ze świetlicy bądź biblioteki szkolnej mają obowiązek stosowania się do
postanowień regulaminu świetlicy.

3.

Strój szkolny:
·

uczniowie chodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie, a w dni uroczyste w stroju
galowym, tj. dziewczęta: biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica; chłopcy: biała koszula,
ciemne spodnie,

·

dozwolone jest noszenie przez uczennice skromnej biżuterii, za którą szkoła nie ponosi
odpowiedzialności,

· niedozwolone jest noszenie wyzywających strojów (odkryte ramiona, odsłonięte brzuchy),

4.

·

niedozwolone są również: farbowanie włosów, nadmierne żelowanie włosów, malowanie
paznokci, makijaż,

·

chłopcy noszą krótkie włosy, długie - związane,

·

uczeń nie może nosić emblematów propagujących negatywne ideologie,

·

w ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie
obuwie sportowe typu trampki, tenisówki,

Savoir-vivre:
Uczeń:
·

w kontaktach z pracownikami szkoły stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,

·

podczas posiłków zachowuje się w sposób kulturalny i nie hałasuje,

·

w budynku szkoły nie nosi nakryć głowy,
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·

nie używa wulgaryzmów,

·

nie wdaje się w bójki,

·

nie przynosi na teren szkoły, żadnych niebezpiecznych przedmiotów, telefonów
komórkowych oraz przenośnych odtwarzaczy muzyki,

·

nie używa substancji uzależniających (alkohol, papierosy, narkotyki).

C.

Dziennik i oceny

l.

Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2.

3.

4.

Nieprzygotowania do lekcji:
·

uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn-dwa razy w
semestrze, a z przedmiotu przy l godzinie tygodniowo jeden raz w semestrze; zgłoszenie
nieprzygotowania następuje na początku lekcji,

·

uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji,

·

zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje
się ją napisać,

·

brak zeszytu z pracą domową traktuje się, jako nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych.

Oceny:
·

uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,

·

ma prawo znać wszystkie swoje oceny,

·

o ocenach informuje nauczyciel - uczeń nie ma wglądu do dziennika.

·

na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej kończącym semestr uczeń ma prawo
znać proponowaną ocenę z przedmiotu,

·

w przypadku oceny niedostatecznej uczeń i jego rodzice maja prawo być poinformowani o
niej na 30 dni przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej kończącego semestr.

Sprawdziany:
·

nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli sprawdzianu z ostatnich
trzech tematów;

·

nie ma ograniczeń co do ilości kartkówek, a oceny z nich traktowane są na równi z oceną
za odpowiedź ustną,

·

nauczyciel zapowiada sprawdzian lub pracę klasową co najmniej na tydzień przed
terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do
dziennika,

·

w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian lub pracę klasową, zaś w
ciągu tygodnia maksymalnie 3 sprawdziany lub prace klasowe.
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D. Kary i nagrody
1.

Nagrody:
·

za wyróżniające osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwalę na
forum klasy lub szkoły,

·

dyrektor szkoły lub wychowawca może skierować pochwałę pisemną do rodziców,

·

uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową,

·

uczniowie, którzy nie opuścili ani l godziny lekcyjnej otrzymują na zakończenie roku
szkolnego nagrodę lub dyplom za 100% frekwencję,

·

uczeń może uczestniczyć w wycieczce organizowanej przez szkołę.

2.

Kary:
·

za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice; o ile możliwe, uczeń
musi sam je usunąć,

·

za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w dzienniku (przez złe
zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulamin u).

·

za poważniejsze przewinienie uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły z wpisem do
dziennika - o fakcie powiadamia się jego rodziców,

·

dyrektor szkoły lub wychowawca za złe zachowanie ucznia wzywa rodziców
na rozmowę,

·

uczeń może być wyłączony
poza zajęciami obowiązkowymi,

·

uczeń który nie przestrzega zasad odnośnie wyglądu ma obniżoną ocenę z zachowania, po
otrzymaniu trzech uwag negatywnych (ubranie, włosy, buty)

·

w przypadku drastycznego łamania Regulaminu zbiera się zespół wychowawczy i podejmuje
decyzje o karze dla ucznia i długości jej trwania.

·

uczniowi, który nagminnie przeszkadza w prowadzeniu lekcji wychowawca obniża ocenę z
zachowania,

·

w przypadku posiadania telefonów komórkowych, przenośnych odtwarzaczy muzyki i innych
zbędnych niebezpiecznych przedmiotów, uczniowi przedmioty te zostaną odebrane i będą
przetrzymywane do chwili zgłoszenia się rodzica. Uczeń w obecności rodzica podpisuje
zobowiązanie o dostosowaniu się do odpowiednich zapisów w regulaminie szkoły. Ponowne
złamanie regulaminu w tym zakresie spowoduje dalsze konsekwencje, czyli zatrzymanie
sprzętu w sekretariacie na okres 2 tygodni,

·

jeżeli uczeń samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw
międzylekcyjnych otrzymuję karę w formie prac porządkowych na terenie szkoły (czas
trwania kary określa wychowawca),

·

za niestosowanie się do niniejszego regulaminu uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony
do innej klasy,

·

w porozumieniu z rodzicami i za zgodą władz oświatowych uczeń może być dyscyplinarnie
przeniesiony do innej szkoły, jeżeli zastosowane wszystkie środki zaradcze nie przyniosą

z

imprez
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klasowych

i

szkolnych

organizowanych

zmiany postawy i zachowania.
O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z
zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.
Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły
po przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół wychowawczy w obecności rodzica, zaś w
przypadku nieobecności rodzica decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
E.

Inne ustalenia:
· niedozwolone jest przynoszenie do szkoły dużych kwot pieniędzy, ani drogocennych rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie,
·

uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły po zajęciach obowiązkowych, o ile
znajdują się pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły,

·

zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.

III.

Postanowienia końcowe

·

Regulamin szkolny nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkól w Lubyczy Królewskiej,

·

Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga opinii
Samorządu Uczniowskiego Rady Rodziców,

·

Zmian regulaminu dokonuje się w tym samym trybie.

·

Mogą obowiązywać regulaminy klasowe, które nie są sprzeczne z aktami wyższego rzędu.

Po pozytywnym zaopiniowaniu zmian w Regulaminie Zespołu Szkół przez Radę
Pedagogiczną, Radę Rodziców. Samorząd Uczniowski. Znowelizowany Regulamin zatwierdzono
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.10.2006 r. Obowiązuje od dnia 09.10.2006r.
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