Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W KOSZALINIE

I.

Uczeń jako członek społeczności szkolnej

A. Ma prawo :
1. Do poszanowania godności własnej, swoich poglądów i zapewnienia dyskrecji
w sprawach osobistych.
2. Rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce, zachowania oraz osiągnięć w sporcie.
3. Organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z wychowawcami klasy i Dyrektorem Szkoły.
4. Korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych
przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych.
7. Uczniowie dojeżdżający do szkoły spoza Koszalina mają prawo do przebywania
w bibliotece lub w świetlicy.
8. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień
oraz do kar.
B. Ma obowiązek:
1. Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności i własności.
2. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole (za spowodowaną szkodę odpowiadają
materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził).
3. Dbania o przydzieloną szafkę, a w razie zniszczenia jej, dokonać naprawy na własny
koszt.
4. Podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli
oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego lub Samorządu Klasowego.
5. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły.
6. Przeciwdziałać wszelkim formom przemocy, wulgarności, dewastacji mienia
(nie uczestniczy w nich, zwraca na nie uwagę i powiadamia osoby dorosłe.
7. Rozliczyć się przed końcem roku szkolnego z książek i innych materiałów pobranych
ze szkoły, takich jak: sprzęt i odzież sportowa, klucze do szafki, itp.
8. Dbać o schludny wygląd pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy. Obowiązuje
ubiór w stonowanych kolorach. Na szyi nie należy nosić pasków z kluczami i innych
ozdób zagrażających bezpieczeństwu. Zabrania się farbowania włosów, malowania
paznokci i stosowania makijażu. Dozwolona jest skromna biżuteria. Ubiór dziewcząt nie
może być jaskrawy i wyzywający tj. zbyt krótki, przezroczysty, wieczorowy, odkrywający
brzuch, ramiona czy plecy.
9. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczęta - granatowa
lub czarna spódnica do kolan i biała bluzka, z prostym kołnierzykiem, bez ozdób, chłopcy
– granatowe lub czarne spodnie i biała koszula z prostym kołnierzykiem, bez ozdób.
10. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany
do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
11. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły
zobowiązany jest do pokrycia w całości lub części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Dyrektor.
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II.

Uczeń w czasie lekcji

A. Ma prawo do :
1. Znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych.
2. Jasnego i zrozumiałego przekazu treści.
3. Zadawania pytań nauczycielowi oraz pomocy, w przypadku natrafienia na trudności.
4. Indywidualnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
5. Poinformowania go o zasadach oceniania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem
oceniania.
6. Obiektywnej i jawnej oceny zgodnej z zasadami określonymi w WSO.
7. Zwrotnej informacji dotyczącej postępów w nauce oraz uzasadnienia otrzymywanej
oceny.
B. Ma obowiązek :
1. Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku.
2. Punktualnie przychodzić na zajęcia, a bezpośrednio po zakończeniu zajęć opuszczać teren
szkoły.
3. Uzupełniać zaległości wynikające z nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu
absencji.
4. Dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności najpóźniej trzy dni po powrocie
do szkoły.
5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są powiadomić szkołę (osobiście,
telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową) o planowanej dłuższej nieobecności.
6. Starannie prowadzić zeszyt – zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu.
7. Posiadać potrzebne materiały i przybory szkolne.
8. Starannie i systematycznie wykonywać prace domowe.
9. Pracować systematycznie i przygotowywać się do lekcji

III.

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo

A. Uczeń ma prawo do:
1. Stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć szkolnych.
2. Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
B. Uczeń ma obowiązek:
1. Pozostawiania wierzchniego okrycia w szatni.
2. Podczas przerw zachowywać się kulturalnie i spokojnie, aby nie zagrażać bezpieczeństwu
innych.
3. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia
mienia szkolnego, dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia
szkoły.
4. Wchodzić do sal lekcyjnych tylko pod opieką nauczyciela.
5. Przyjścia do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz opuszczenia terenu szkoły
do 10 minut po zakończeniu zajęć.
6. Respektować regulamin pracowni przedmiotowych.
7. W czasie lekcji przebywać w sali lekcyjnej (uczeń, który bez uzasadnionego powodu
przebywa poza klasą może być posądzony o zaistniałe w tym czasie uszkodzenia mienia
szkolnego i kradzieże).
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8. Wyłączania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych przed
rozpoczęciem lekcji, uroczystości szkolnych i innych zajęć szkolnych, a także
bezwzględnego zakazu włączania ich w czasie trwania zajęć dydaktycznych
i opiekuńczych oraz w innych sytuacjach wskazanych przez nauczyciela, pod którego
opieką znajduje się uczeń. Zabrania się fotografowania, nagrywania rozmów i filmowania
osób na terenie szkoły.
C. Uczeń nie może :
1. Zapraszać do szkoły osób obcych, bez zgody dyrektora lub wychowawcy.
2. Przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak noże, zapałki,
petardy, gaz, broń, materiały wybuchowe i żrące, itp.
3. Przynosić do szkoły i być pod wpływem używek takich jak papierosy, alkohol i środki
odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory.
4. Przynosić przedmiotów niepotrzebnych podczas zajęć szkolnych, jak np. sprzęt
elektroniczny służący do odtwarzania muzyki, gier, filmów, albo sportowy (piłki).
W razie zgubienia lub kradzieży w/w przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
5. Opuszczać terenu szkoły w godzinach swoich zajęć lekcyjnych.
IV.

Nagrody i kary.

A. Uczeń może być nagrodzony za :
1. Bardzo dobre wyniki w nauce.
2. Wzorowe zachowanie.
3. Wzorową frekwencję.
4. Wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
5. Pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego.
6. Dzielność i odwagę.
B. W szkole mogą być udzielane następujące nagrody:
1. Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.
2. Pochwała wychowawcy wobec rodziców.
3. Pochwała Dyrektora wobec uczniów Szkoły.
4. Pochwała Dyrektora wobec rodziców.
5. Nagroda rzeczowa.
6. Dyplom.
7. List gratulacyjny do rodziców.
8. Wpis do kroniki szkolnej.
9. Wpis do Złotej Księgi.
10. Wytypowanie ucznia do stypendium Prezydenta Miasta
C. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu uczeń podlega karze .
Wobec ucznia można zastosować następujące kary:
1. Upomnienie wychowawcy klasy.
2. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
3. Upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły.
4. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach treningowych i pozalekcyjnych.
5. Zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz.
6. Przeniesienie do innej klasy w Szkole.
7. Wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
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D. W stosunku do ucznia kar udziela się w szczególności za:
1. Nieprzestrzeganie regulaminu szkoły oraz niestosowanie się do ogólnie przyjętych norm
życia społecznego.
2. Spóźnianie się na zajęcia, opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia.
3. Spóźnianie i opuszczanie bez usprawiedliwienia treningów sportowych.
4. Notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji.
5. Agresywne zachowanie w stosunku do rówieśników lub pracowników szkoły.
6. Dopuszczanie się wybryków chuligańskich, takich jak zastraszenie, pobicie, wyłudzenie,
kradzież.
7. Stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego i innych (np. palenie papierosów,
picie alkoholu, posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków psychoaktywnych
itp.).
8. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.
V. Postanowienia końcowe .
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja będzie dokonywana
zgodnie z bieżącymi potrzebami przez zespół wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia wynikające z nowych
dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych zarządzeń.

Regulamin został przyjęty do realizacji 31 sierpnia 2016 roku

