Regulamin szkoły

Część I. Reguły obowiązujące uczniów

1. Uczniom nie wolno obrażać (słowem lub gestem, prywatnie lub publicznie,
bezpośrednio lub np. w mediach społecznościowych), uczniów,
nauczycieli, pracowników szkoły.
2. Uczniom nie wolno stosować przemocy fizycznej ani psychicznej (mobbing)
wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Nie wolno także
zachowywać się w sposób zagrażający czyjemukolwiek bezpieczeństwu
(swojemu własnemu także).
3. Uczniowie mają obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia, a w ich trakcie
– uczestniczyć w lekcji, współpracować z nauczycielem i ze sobą nawzajem,
w żaden sposób nie zakłócać toku lekcji, w szczególności:
a. przez rozmawianie, hałasowanie itp.
b. przez jedzenie itp.
c. przez używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych bez zgody nauczyciela i do celów niezwiązanych z lekcją
(należy je wyłączyć i schować).
4. Jeśli uczeń (-nnica) zakłóca tok lekcji, nauczyciel ma prawo odesłać
go (ją) na rozmowę dyscyplinującą (tradycyjnie nazywaną „kamczatką”)
z dyrektorem lub inną upoważnioną osobą. Uczeń (-nnica) ma wtedy obowiązek
opuścić salę lekcyjną i stawić się w sekretariacie.
5. Jeśli nauczyciel stwierdzi, iż uczeń (-nnica) używa telefonu lub innego
urządzenia elektronicznego na lekcji niezgodnie z zasadami, ma prawo
je zarekwirować i przekazać do sekretariatu szkoły.
6. Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole – szczególnie w sezonie
jesienno-zimowym i po ogłoszeniu tego obowiązku.
7. Uczniowie są zobowiązani dbać o mienie szkoły. W przypadku umyślnego
lub nieumyślnego zniszczenia mienia szkoły uczeń (-nnica) powinien (-nna)
o tym powiadomić sekretariat – w imię zasad uczciwości i honoru. Od rodziców
oczekujemy wtedy wzięcia odpowiedzialności i pokrycie kosztów naprawy.
8. Uczniowie są zobowiązani szczególnie dbać o podłogę sali gimnastycznej
(na Nowowiejskiej) – nie wolno wchodzić do sali, np. po to, by pograć w piłkę
w niezmienionym obuwiu. Przechodzić do sal położonych za salą gimnastyczną
w niezmienionym obuwiu można tylko po oznaczonym poboczu.
9. Do pomieszczeń szkolnych nie można wchodzić w obuwiu, mogącym zabrudzić
lub uszkodzić podłogę – np. zabronione jest używanie butów typu „szpilki”.
10. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w miejscach, w których
przebywają (w sali lekcyjnej, na korytarzu, podczas szkolnych wyjazdów):
sprzątać po sobie, śmieci wyrzucać do kosza, dbać o ich segregację. Lekcje nie
mogą odbywać się w zaśmieconych salach. Jeśli sala jest zaśmiecona,

nauczyciel ma prawo nakazać uczniom sprzątanie jej w ich wolnym czasie
(np. na przerwie) lub podczas lekcji (wtedy ma prawo odpowiednio
ją przedłużyć).
11. Uczniowie powinni używać kulturalnego języka, szczególnie na terenie szkoły
- z uwzględnieniem faktu, że obszar, na którym przebywają podczas wyjazdów
szkolnych, uznaje się za teren szkoły.
12. Uczniowie powinni dbać o to, by ich wygląd i strój na terenie szkoły był
adekwatny do miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują.
13. Uczniowie mają obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela. Jeśli tego
nie robią, nauczyciel zgłasza sprawę wychowawcy lub dyrektorowi, który
uruchamia odpowiednie procedury.
14. Uczniowie na terenie szkoły nie powinni pozwalać sobie na zachowania
intymne, które mogą być krępujące dla innych.
15. Uczniom nie wolno palić papierosów na terenie szkoły i w jej bliskim otoczeniu
(np. wewnętrzne podwórko, strefa).
16. Uczniom nie wolno przebywać na terenie szkoły pod wpływem środków
zmieniających świadomość (w szczególności alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających).
17. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły środków zmieniających świadomość
(w szczególności alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających).
18. Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące
konsekwencje:
a. za złamanie zasad opisanych w punktach 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 – ostrzeżenie, rozmowa z dyrektorem, wezwanie do szkoły rodziców
na rozmowę z dyrektorem, podpisanie kontraktu, obniżenie oceny
ze sprawowania, inne działania wychowawcze, komisja dyscyplinarna,
(w sytuacjach drastycznych i/lub notorycznie się powtarzających),;
b. za złamanie zasad opisanych w punktach 2, 16, 17 – wezwanie do szkoły
rodziców na rozmowę z dyrektorem, podpisanie kontraktu, komisja
dyscyplinarna, inne działania wychowawcze;
c. za złamanie zasad opisanych w punkcie 3 – ostrzeżenie, „kamczatka”,
wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem w celu spisania
kontraktu
(w sytuacjach
notorycznie
się
powtarzających
–
po 3 „kamczatkach” w semestrze), obniżenie oceny ze sprawowania
(3 spóźnienia = 1 nieobecność), inne działania wychowawcze;
d. za złamanie zasad opisanych w punkcie 8 – rozmowa z dyrektorem,
rozmowa dyrektora z rodzicami i obciążenie rodziców składką na remont
podłogi.
19. Uczniowie, jeśli rodzice wyrażą na to zgodę, mają prawo wychodzić
ze szkoły podczas przerw do pobliskich sklepów i punktów
gastronomicznych, zachowując zasady bezpieczeństwa.
20. Uczniowie mogą spożywać ciepłe posiłki na terenie szkoły –
w miejscach do tego przeznaczonych (na parterze obu budynków).

Część II. Reguły obowiązujące nauczycieli

21. Nauczycielom nie wolno obrażać (słowem lub gestem, prywatnie lub publicznie,
bezpośrednio lub np. w mediach społecznościowych) żadnego z uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły.
22. Nauczycielom nie wolno stosować przemocy fizycznej ani psychicznej
(mobbing) wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
23. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie zaczynać i kończyć lekcję, dbać o dobrą
współpracę z uczniami – zgodnie z misją szkoły.
24. Nauczycielowi nie wolno używać telefonu komórkowego podczas lekcji
do celów nie związanych z lekcją.
25. Nauczyciel ma obowiązek odbywać dyżury podczas przerw według
harmonogramu i reagować na sytuacje naruszania przez uczniów regulaminu.
26. Nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora o przypadkach zniszczenia
mienia szkoły.
27. Nauczyciel ma obowiązek dyscyplinować uczniów nie dbających o porządek
w sali lekcyjnej, na korytarzu, podczas szkolnych wyjazdów, to znaczy
nie rozpoczynać lekcji w zaśmieconej sali (uczniowie powinni ją posprzątać,
zgodnie zapisami w punkcie 10), nie pozwalać uczniom na opuszczenie sali,
jeśli nie jest czysta.
28. Nauczycielom nie wolno palić papierosów na terenie szkoły i w jej bliskim
otoczeniu (wewnętrzne podwórko, strefa). Przede wszystkim nie wolno mu palić
papierosów z uczniami.
29. Nauczyciel, który stwierdza, na podstawie swojej oceny sytuacji, że uczeń
przebywa na terenie szkoły pod wpływem środków zmieniających świadomość
(w szczególności alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających) lub jest
w ich posiadaniu, ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym
dyrektora szkoły i – w miarę możliwości – doprowadzenia ucznia do niego.
30. Nauczycielowi nie wolno uczestniczyć w zdarzeniach lub stwarzać sytuacji,
które uczeń mógłby zinterpretować jako jego przyzwolenie na zachowania
nieodpowiednie – nawet jeśli mają miejsce poza szkołą (np. na prywatnych
przyjęciach, na których jest alkohol).
31. Nauczyciel ma obowiązek poświęcić potrzebującym uczniom swój czas wolny
– w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo.
32. Nauczycielowi nie wolno udzielać płatnej pomocy w nauce uczniom szkoły lub
uczniom innych szkół, którzy w przyszłości chcieliby zostać uczniami szkoły.
33. Naruszenie powyższych zasad pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne,
o których formie decyduje dyrektor szkoły na mocy obowiązującego prawa
(w tym kodeksu pracy i prawa oświatowego).

Część III. Nieobecności, spóźnienia, usprawiedliwienia, zwolnienia z lekcji

34. Nieobecności ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice w formie
pisemnej (przekazując wychowawcy informację o przyczynie nieobecności
i jej usprawiedliwieniu – w dzienniku elektronicznym, w terminie do 14 dni).
Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą przyjmowane.
35. Uczeń pełnoletni ma prawo usprawiedliwiać swoje nieobecności sam, na wyżej
opisanych zasadach. Wychowawca ma prawo informować rodziców
pełnoletniego ucznia o jego nieobecnościach – w szczególności gdy to rodzice
opłacają czesne.
36. Dłuższe nieobecności powinny być usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia
lekarskiego, które uczeń powinien dostarczyć wychowawcy w dniu powrotu
do szkoły.
37. Rodzice, którzy chcą zorganizować dzieciom w trakcie roku szkolnego prywatne
wyjazdy (lub inne przedsięwzięcia wiążące się z nieobecnościami w szkole)
powinni uzyskać na to zgodę dyrektora szkoły. W tym celu powinni
z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 4 tygodnie) wystąpić z podaniem
w przedmiotowej sprawie. Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy
i nauczycieli uczących ucznia (ma to na celu ocenę, czy wyjazd w podanym
terminie nie stworzy istotnych zagrożeń w procesie edukacji ucznia) może
wyrazić zgodę na wyjazd (równoznaczną z usprawiedliwieniem nieobecności
na zajęciach) lub jej nie wyrazić. Jeśli mimo braku zgody dyrektora rodzice
zaplanują nieobecność ucznia na zajęciach, będzie ona traktowana jako
nieusprawiedliwiona.
38. Rodzice uczniów (pełnoletni uczniowie) uprawiających poza szkołą sporty
lub podejmujący inną działalność ważną dla ich edukacji, a wiążącą się
z planowanymi nieobecnościami (np. z powodu udziału w zawodach), powinni
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym wystąpić o ITN i na jego mocy ustalić
harmonogram nieobecności. Wychowawca ma obowiązek ocenić,
czy nieobecności mogą mieć negatywny wpływ na proces edukacji u w szkole
i w razie takiego zagrożenia poinformować o nim dyrektora szkoły i podjąć
rozmowy z rodzicami (pełnoletnim uczniem /-ennicą/). Nieobecności takie
wychowawca ma prawo usprawiedliwić na prośbę rodziców (pełnoletniego
ucznia /-ennicy/).
39. Uczeń (-ennica) może zostać zwolniony (-a) z zajęć tylko z bardzo ważnych
powodów i za zgodą rodziców – należy ją przekazać wychowawcy
np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
40. Uczeń (-ennica), który w trakcie lekcji źle poczuł (-a) i nie może uczestniczyć
w zajęciach, ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy lub, w razie jego
nieobecności, do sekretariatu szkoły (informacja o zwolnieniu wpisywana jest
wtedy do Zeszytu). Wychowawca lub osoba wyznaczona w sekretariacie ma
obowiązek skontaktowania się z rodzicami ucznia (-ennicy) i ustalenia dalszego

trybu postępowania (np. sposobu powrotu do domu, konieczności wezwania
lekarza itp.). Niedopełnienie tych zasad traktuje się jak ucieczkę z lekcji, co
skutkuje uruchomieniem procedur dyscyplinarnych (rozmowa z dyrektorem,
wezwanie rodziców do szkoły). Nieobecności powstałe w ten sposób są
nieusprawiedliwione.
41. Nie przyjmujemy usprawiedliwienia pojedynczych godzin (tj. jednej lub
wybranych kilku) nieobecności w ciągu dnia zajęć dydaktycznych.
Wyjątkiem od tej zasady może być zaplanowana wcześniej wizyta
lekarska, konieczność wykonania badań itp. O takiej sytuacji rodzic
(pełnoletni uczeń) powinien poinformować wychowawcę przed
planowaną wizytą. Jeżeli przyczyną nieobecności na pojedynczej
godzinie jest sytuacja losowa – rodzic (pełnoletni uczeń) powinien
o niej poinformować wychowawcę najszybciej jak to możliwe.
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