REGULAMIN

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W BIAŁOBRZEGACH
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 3 września 2007 roku na podstawie § 2 i § 3
Statutu Szkoły ustala się Regulamin Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białobrzegach.

I.

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia

1. Uczniów szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu
i zażywania środków odurzających oraz przebywania na terenie szkoły w stanie
nietrzeźwym lub wskazującym na zażycie innych środków odurzających.
2. Uczniów szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania i rozprowadzania alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających.
3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
podczas pobytu w szkole i w czasie korzystania z maszyn, urządzeń oraz innego
wyposażenia szkoły.
4. Każdy uczeń ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi wszystkich
zauważonych przypadków niesprawnych urządzeń, sprzętu, instalacji elektrycznej
itp. mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
II.

Korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia szkoły

1. Każdy uczeń ma prawo nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń, urządzeń
i wyposażenia szkoły.
2. Korzystanie to powinno odbywać się za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły,
wychowawcy, nauczyciela lub instruktora zajęć pozalekcyjnych w sposób okrelony
odpowiednimi regulaminami szczegółowymi.
3. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek przestrzega porządku szkolnego, dba o ład,
estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
III. P r a w a i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców
1. Lekcja
Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania, jest czasem i form
realizacji podstawowego i obowiązkowego programu Szkoły.
Uczniowie
Mają prawo do:
• znajomoci celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego
dla nich przekazu treci lekcji,
• zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
• jawnej i umotywowanej oceny.
Mają obowiązek:
• systematycznie uczęszcza na zajęcia,
• brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie
lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji.
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Nauczyciele
Mają prawo:
• wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej.
Mają obowiązek:
• maksymalnie ułatwiać uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego i motywować
ich aktywność w osiąganiu ich zadań lekcyjnych,
• stosowania zasad Szkolnego Systemu Oceniania,
• kształcenia i wzbogacania swojego warsztatu pracy.
Ponoszą odpowiedzialność za:
• przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność
poznawczą lub ruchową uczniów oraz za bezpieczne ich używanie,
• realizację podstawy programowej.
Dyrekcja szkoły
Ma obowiązek:
• zapewnić właciwe warunki do przeprowadzenia lekcji.
2. Praca domowa
Praca domowa jest stosowana do wyćwiczenia przez uczniów okrelonych
umiejętności lub przygotowania się do następnej lekcji (np. przeczytanie lektury,
znalezienie materiałów w źródłach itd.). Obowiązuje tu zasada: im więcej czasu mamy
na dany przedmiot w tygodniowym rozkładzie nauczania - tym w mniejszym stopmu
powinno się stosować pracę domową
3. Zeszyt przedmiotowy
Zeszyt (także zeszyt ćwiczeń) służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych,
do ćwiczeń i zadań w pracy domowej, a także jest narzędziem do kształtowania
umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisma.
Uczniowie
Mają prawo do:
• ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy.
Mają obowiązek:
• starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela.
Nauczyciele
Mają prawo:
• ukierunkowania, kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego,
4. Podręcznik przedmiotowy
Nauczyciele
Mają prawo do:
• samodzielnego
wyboru
podręcznika
lub
podręczników
(głównego jak
i pomocniczych) do prowadzenia swego przedmiotu.
Maj obowiązek:
• poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru
podręcznika: uczniów i ich rodziców a także dyrekcję szkoły.
Ponoszą odpowiedzialność za:
• właciwy wybór podręcznika pod względem jego walorów treściowych, metodycznych
i wydawniczych - w odniesieniu do realizowanego programu.
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Dyrekcja szkoły
Ma obowiązek:
• zgromadzenia w bibliotece szkolnej kompletu obowiązujących podręczników.
5. Strój
• strój noszony przez ucznia w szkole na co dzień powinien być skromny, czysty,
estetyczny i nie powinien zawiera odznak i symboli przynależności do grup
nieformalnych, nadmiernej iloci ozdób czy biżuterii,
• w czasie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz podczas
egzaminu maturalnego, egzaminu z przygotowania zawodowego i z praktycznej nauki
zawodu, uczniowie zobowiązani są posiadać na sobie strój uroczysty składający się z:
białej bluzki, ciemnej spódnicy lub spodni (w przypadku dziewcząt) lub białej koszuli,
ciemnych spodni albo garnituru (w przypadku chłopców)
• o stosowności stroju i pozostałych elementów omówionych w poprzednich punktach
decyduje wychowawca klasy.
6. Samorządność uczniowska

Uczniowie
Mają prawo do:
• wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu
Uczniowskiego i samorządów klasowych,
• funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego okrela Statut Szkoły
Mają obowiązek:
• respektowania uchwał i programów swego Samorządu
Nauczyciele
Mają obowiązek:
• wychowawca klasy udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi,
którym się opiekuje, służy mu doświadczeniem, szczególnie w zakresie przestrzegania
reguł demokracji,
• postępować zgodnie ze Statutem Szkoły w sprawach Samorządu Uczniowskiego
IV.

Rozstrzyganie spraw spornych

1. Rozstrzyganie spraw spornych w szkole wymaga zachowania drogi służbowej
w następującej kolejności
• wychowawca klasy,
• pedagog szkolny lub Samorząd Uczniowski (mediacja)
• dyrektor szkoły.
2. Decyzje w sprawach spornych są podejmowane przez dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.
V.

Z m i a n y w Regulaminie Z S P .

1. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzane w trybie i na zasadach
właściwych dla jego uchwalenia.
2. Jeżeli liczba zmian jest znaczna, dyrektor szkoły opracowuje nowy tekst jednolity
regulaminu.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09.2007 r..
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