REGULAMIN GIMNAZJUM
WSTĘP

Regulamin Szkoły wespół z Jej Statutem istnieją po to, by pomagać w tworzeniu odpowiedniego
klimatu do nauki i pracy. Stąd znajdują się tu prawa i obowiązki oraz ustalenia wiążące wszystkich,
którzy Szkołę tworzą - uczniów i pracowników.
Regulamin wyraża także oczekiwania Szkoły wobec osób powierzających Jej swoje dzieci oraz tych,
którzy są dlań życzliwi i pomocni.
Mamy nadzieję, iż z udziałem Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły, Regulamin będzie podlegał
stałym zmianom, by móc sprostać nowym wymaganiom i wyzwaniom przyszłości, przed którymi stoi
Nasza Szkoła.
Regulamin Szkoły wspomaga realizację nadrzędnych celów Szkoły, jakimi są:


ułatwienie zrozumienia wyzwań, ja k i e stawia przed młodym człowiekiem nowoczesny i
konkurencyjny świat;



budowanie prawidłowych zasad moralnych i wrażliwości estetycznej właściwych człowiekowi
XXI wieku;



kształtowanie postaw ekologicznych i pokojowych w kontekstach b l i ski ch (dom, miasto) i
dalekich (państwo, świat),



uświadamianie wartości narodowych i obywatelskich wyrażających się szacunkiem wobec
kultury ojczystej, odpowiedzialności za naród i państwo, kształtowanie postaw wzajemnego
szacunku, tolerancji, poszanowania godności i wolności osobistej.



umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwoju uzdolnień i
zainteresowań w nawiązaniu do złożeń pedagogiki patrona Szkoły – Marii Montessori,
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA.

Pr a wa i obowiązki ni e ograniczają wolności człowieka, ponieważ wolność jest jego prawem i
obowiązkiem.
Masz prawo do:








spokojnego i sprzyjającego nauce otoczenia,
bezpieczeństwa,
właściwego dorastania i zmieniania się;
tworzenia i działania w zespołach samorządowych;
słuchania i bycia wysłuchanym;
rozwijania zainteresowań,
uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności;






wystąpienia z wnioskiem o indywidualny t o k edukacji,
uczestniczenia w organizowanych przez Szkolę formach rekreacji i wypoczynku,
czasu wolnego podczas przerw,
szacunku.

Masz obowiązek:









przestrzegać S t a t u t u i Regulaminu Szkoły oraz dbać o Jej dobre imię,
dbać o ład i porządek
wykonywać zadania szkolne oraz umożliwiać naukę innym,
szanować uczucia, odmienność i opinie innych,
zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu,
pamiętać, że każdy może się pomylić;
być przyjacielskim i uprzejmym; dążyć do doskonałości;
traktować innych tak jak chciałoby się być samemu traktowanym
Lekcja

Masz prawo do:








jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
poznania kryteriów oceniania;
bieżącej wiedzy na temat swoich ocen i ich uzasadnienia,
poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, j a k i m będziesz musiał
sprostać;
wglądu we własne prace klasowe,
dowiedzenia się o t e r m i n i e prac klasowych z właściwym wyprzedzeniem;
pomocy nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, których nie możesz samodzielnie
pokonać lub przy sprawdzaniu własnej pracy.

Masz obowiązek:











stosować się do ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej,
przychodzić do Szkoły punktualnie w przypadku spóźnienia - nie przeszkadzając kolegom,
zająć swoje miejsce i rozpocząć pracę (przyczyny spóźnienia możesz wyjaśnić po skończonej
l e k c ji ) ,
posiadać pomoce niezbędne do pracy (podręcznik, zeszył, materiały piśmienne i i n n e ) ,
k t ó r e w chwili rozpoczęcia l e k c ji powinny znajdować się na ławce;
brać aktywny udział w lekcji,
być zawsze przygotowanym do zajęć (czyli powtórzyć materiał omawiany na poprzednich
trzech lekcjach;
mieć zawsze odrobioną pracę domową;
być przygotowanym do każdej pracy klasowej,
ewentualne swoje nieprzygotowanie zgłosić nauczycielowi zawsze przed rozpoczęciem zajęć,
starannie i sumiennie oraz zgodnie z zaleceniami nauczycieli prowadzić zeszyty
przedmiotowe,
uzupełniać braki wynikające z absencji;

Korzystając z pomocy szkolnych l u b własnych trzeba pamiętać, że:





należy poznać zasady ich działania i przeznaczenie,
praca z urządzeniami elektrycznymi może odbywać się wyłącznie za zgodą lub pod
opieką nauczyciela,
wszystkie zauważone nieprawidłowości i uszkodzenia w wyposażeniu szkoły
należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi;
można przebywać ty l k o w swoich klasach, na korytarzu, w stołówce lub ś wi e t l i c y ;



nie można biegać na korytarzu i w pomieszczeniach szkolnych, można wyjść poza budynek
Szkoły jedynie pod opieką nauczyciela.

Przerwa






W szkole nie ma dzwonków sygnalizujących początek przerwy i
lekcji,
Nauczyciel rozpoczyna i kończy lekcje w godzinach określonych w planie
zajęć,
W czasie przerwy masz prawo do wypoczynku.
Masz obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Spędzaj czas przerwy tak, by nie
narażać na utratę zdrowia siebie i innych.
Na boisko można wychodzić w ciepłe dni, tylko w czasie tych przerw, kiedy dyżurują tam
nauczyciele.

Ponadto pamiętaj:
Zasad dobrego zachowania należy przestrzegać zawsze, szczególnie zaś przy codziennym powitaniu
i pożegnaniu się z pracownikami Szkoły i kolegami (zatrzymaj się i wyjmij ręce z kieszeni) podczas
jedzenia posiłków na stołówce szkolnej (jedz najładniej jak umiesz), podczas ważnych wydarzeń i
uroczystości w Szkole (załóż odświętny strój).
W Szkole zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami dorosłych tak, aby nauczyciele wiedzieli, gdzie
jesteś oraz co i jak robisz.
Bierz udział tylko w bezpiecznych zabawach (niebezpiecznymi zabawami są np. rzucanie lodem lub
błotem, mocowanie się, popychanie, szarpanie innych uczniów, wchodzenie na drzewa, gra w p i ł k ę
w pobliżu ulicy).
Posługuj się jedynie uprzejmym językiem - n ie obrażaj innych, nic używaj gróźb, nie przeklinaj.
Nigdy nie ma powodu do zachowania agresywnego - w sytuacjach konfliktowych s t a r a j się
rozmawiać, zawsze też możesz liczyć na pomoc dorosłych;
Wszyscy są odpowiedzialni za czystość i porządek w szkole.
Uczniowie - posiadacze telefonów komórkowych nie mogą z nich korzystać w szkole – zarówno w
czasie zajęć, jak i podczas przerw.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do
szkoły (np. telefony komórkowe, sprzęt muzyczny itp.).
Jeśli chcesz skorzystać z nie swojej własności poproś o zgodę właściciela i postaraj się oddać
pożyczoną rzecz nieuszkodzoną.
NAGRODY I KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA
Uczniowi może zostać przyznana nagroda za:





bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie,
pracę na rzecz szkoły,
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

Uczniowi może być przyznana nagroda w postaci:






ustnej lub pisemnej pochwały wychowawcy lub dyrektora szkoły,
listu gratulacyjnego do ucznia i jego rodziców,
dyplomu,
nagrody rzeczowej.

Decyzję o przyznaniu uczniowi nagrody podejmuje Dyrektor lub Wychowawca w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną
Uczeń może zostać ukarany w przypadku:









zachowania naruszającego ogólnie przyjęty zasady kultury osobistej, na przykład:
używanie wulgarnego języka, przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji,
przejawiania agresji słownej lub fizycznej,
lekceważenia obowiązków szkolnych,
nieposzanowania cudzej własności,
niszczenia mienia szkoły,
naruszenia zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią,
nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach,
używania lub przynoszenia do szkoły używek: papierosów, alkoholu, narkotyków.

Uczniowi może zostać wymierzona kara w postaci:








ustnej nagany Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,
pisemnej nagany Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,
zawieszenia uczestnictwa w imprezach i wycieczkach,
nałożenia dodatkowych obowiązków,
wykluczenia z udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych lub klasowych,
obniżenia oceny z zachowania,
skreślenia z listy uczniów.

Decyzję o wymierzeniu uczniowi kary podejmuje Dyrektor lub Wychowawca w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
! Konsekwencje złego zachowania mogą, ale nie muszą pojawiać się w powyższej kolejności
Decydującymi czynnikami o wyborze jednej z nich będzie dotychczasowe zachowanie ucznia oraz
opinia nauczycieli i osób zaangażowanych w konkretną sprawę.
! Wyrządzoną przez Ciebie umyślnie szkodę będziesz musiał (o ile będzie to jest możliwe) naprawić
sam – pamiętaj, że za to, co zniszczyłeś celowo, odpowiadają Twoi Rodzice.
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
Określając prawa i obowiązki wyznaczamy sobie poziom, który odtąd możemy tylko podnosić.
PRAWA NAUCZYCIELI

Nauczyciele Szkoły mają prawo do:






wykonywania swoich funkcji w zgodzie ze stylem dydaktyczno-wychowawczym Szkoły,
używania wszelkich istniejących w Szkole pomocy naukowych i technicznych
wspomagających pracę dydaktyczną i własny rozwój;
posługiwania się własnymi metodami w działaniu dydaktyczno-wychowawczym, zawsze w
zgodności z prowadzoną innowacją pedagogiczną,
decydowania w sprawie bieżącej o okresowej ocenie postępów uczniów,
stosować formę „kartkówki" w dowolny sposób, bez uprzedzania o niej ucznia,






posiadania i poszanowania przekonań moralnych oraz określania własnej odrębności w
społeczności szkolnej;
tworzenia nowych wartości służących rozwojowi Szkoły,
podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie Pedagogicznych Rad Szkoleniowych;
szacunku okazywanego przez wszystkie osoby współtworzące Szkolę i Jej otoczenie.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

Nauczyciele Szkoły mają obowiązek:
















przestrzegać Statutu, Regulaminu oraz zarządzeń Dyrekcji Szkoły,
przygotowywać i ciągle wzbogacać warsztat pracy, dbać o właściwe jej otoczenie,
podnosić kwalifikacje;
opracowywać rozkład treści programowych swego przedmiotu oraz k a r t y pracy,
właściwie prowadzić dokumentację swej pracy i klasy,
systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku w i r t u a l n y m ;
współpracować z wychowawcą klasy,
sprawdzania przed każdymi zajęciami, czy warunki pracy nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia
czy życia uczniów,
odnosić się do uczniów z szacunkiem, wytwarzać atmosferę zaufania i przyjaźni;
przestrzegać punktualności i wypełniania zadań zaplanowanych w cyklu rocznym, dwutygodniowym;
darzyć szacunkiem pozostałych pracowników Szkoły,
uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej i stosować się do jej decyzji;
zachowywać tajemnicę zebrań, na których ocenia się pracę i postawę uczniów,
ściśle współpracować z rodzicami;
dbać o dobre imię Szkoły,

