Regulamin Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach

UCZNIOWIE
1. Uczeń ma obowiązek:
a. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b. przestrzegać obowiązujących w szkole przepisów,
c. w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły przystępować do przesłuchań
półrocznych oraz egzaminów promocyjnych,
d. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych
pracowników szkoły,
e. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów; nie dopuszczać do aktów przemocy, agresji słownej,
f. dbać o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku
na terenie szkoły
g. regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje objęte planem nauczania
h. nie używać telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3 i innych urządzeń elektronicznych
nie wiązanych z zajęciami (urządzenia te są wyłączone)
2. Rodzice mają obowiązek pokrycia kosztów zniszczonego przez swoje dziecko mienia
3. Uczniów obowiązuje kategoryczny zakaz:
a. palenia papierosów
b. picia alkoholu i przebywania pod jego wpływem
c. używania, posiadania i rozprowadzania narkotyków lub jakichkolwiek środków
odurzających
d. wnoszenia na teren szkoły petard, środków pirotechnicznych i innych przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu
4. Uczeń ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
b. zapoznania się ze szkolnym zestawem programów nauczania
c. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowanie jego godności,
d. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
e. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
g. zwrócenia się do nauczyciela o udzielenie mu pomocy w przypadku trudności w nauce
h. korzystania na zasadach określonych przez dyrektora szkoły z pomieszczeń szkolnych,
instrumentów, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz bibliotek
i. pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami
j. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.
5. Strój ucznia powinien być skromny, schludny i nie wyzywający.
NAGRODY I KARY
1. Nagrody przyznawanie są uczniom przez dyrektora i radę pedagogiczną za:
a. bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne
b. stuprocentową frekwencję
c. aktywny dział w życiu szkoły w tym pracy Samorządu Uczniowskiego
2. Rodzaje nagród:

a. pochwała ustna udzielona przez nauczyciela
b. pochwała udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości przez
zawieszenie na tablic ogłoszeń
c. wyróżnienie wygłoszone przez dyrektora w czasie uroczystości szkolnej
d. dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, nagrody specjalne (m.in. refundowanie
kosztów wycieczek)
e. list gratulacyjny do rodziców
f. świadectwo z biało-czerwonym paskiem - promocja z wyróżnieniem
g. stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne - według odrębnych przepisów
3. Rodzaje kar:
a. upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela
b. nagana udzielona przez nauczyciela podczas zajęć zbiorowych
c. nagana udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
d. skreślenie z listy uczniów
RODZICE
1. Rodzice mają prawo do:
a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych wobec dziecka
b. znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania
c. rzetelnej informacji o postępach w nauce swojego dziecka
d. uzyskiwania informacji i porad w dziedzinie dalszego kształcenia dzieci
e. zrzeszania się w celu wspomagania działań statutowych szkoły
f. przedstawiania swoich opinii o pracy szkoły
g. uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, koncertach, popisach itp.
2. Rodzice mają obowiązek:
a. zapewnienia regularnego uczęszczania swojego dziecka na wszystkie zajęcia objęte
planem pracy szkoły
b. uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez szkołę
c. wspierania szkoły w jej działaniach dydaktycznych i wychowawczych
d. usprawiedliwiać nieobecności dzieci w możliwie krótkim czasie
NAUCZYCIELE
1. Nauczyciele mają prawo do:
a. poszanowania godności osobistej
b. wyrażania swoich opinii o pracy szkoły na posiedzeniach rady pedagogicznej
c. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu
d. ustalania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z wyjątkiem ocen wystawianych
komisyjnie
e. wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów
2. Nauczyciel ma obowiązek:
a. poszanowania godności osobistej uczniów i współpracowników
b. troski o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
c. sprawiedliwego oceniania umiejętności i wiedzy uczniów poprzez stosowanie jasnych
kryteriów
d. podnoszenia własnych kwalifikacji
e. utrzymywania kontaktu z rodzicami - przekazywania informacji dotyczących procesu
dydaktyczno-wychowawczego ich dziecka
f. zachowywania tajemnicy służbowej

WYCIECZKI
1. Organizacja działalności krajoznawczo-turystycznej oraz wyjazdów na koncerty:
a. wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b. podczas wycieczki opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów
c. podczas wycieczki turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować 1 osoba nad
grupą do 10 uczniów. Wycieczki górskie powyżej 1000 m. n.p.m. mogą prowadzić
jedynie osoby uprawnione
2. Obowiązki kierownika wycieczki oraz opiekunów:
a. opracowanie planu i harmonogramu wycieczki
b. wypełnienie karty wycieczki
c. zapoznanie uczestników z harmonogramem, przypomnienie zasad bezpieczeństwa,
kontrola ich przestrzegania
d. rozliczenie finansowe wycieczki przed dyrektorem szkoły
SZKOLNA PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
Spotkania z rodzicami winny odbywać się w okresie zakończenia semestrów
Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa
Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła
Sekretariat nie udziela telefonicznie informacji o uczniach
O zagrożeniu oceną niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotów, w których jest ona
niepromująca rodzice powiadamiani są co najmniej na 10 dni przed radą pedagogiczną
klasyfikacyjną
6. Rodzice pozostawiają nauczycielowi kontaktowy numer telefonu
7. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły rodzice kierują kolejno do:
nauczyciela, kierownika sekcji, dyrektora, rady pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę
1.
2.
3.
4.
5.

PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I USPRAWIEDLIWIANIA
NIEOBECNOŚCI
1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie może nastąpić na podstawie:
a. zwolnienia lekarskiego,
b. pisemnego zaświadczenia rodziców o wypadku losowym
c. innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu
2. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych może nastąpić na
podstawie:
a. osobistego usprawiedliwienia przez ucznia w przypadku pojedynczych nieobecności (do
czterech w semestrze),
b. pisemnego usprawiedliwienia od rodziców,
c. pisemnego usprawiedliwienia od pełnoletniego ucznia, jeśli jego rodzice złożą osobiście
u dyrektora szkoły pisemną deklarację o zgodzie na wymienioną formę
usprawiedliwiania
3. Ucznia z lekcji może zwolnić:
a. nauczyciel - opiekun w przypadku uczniów, którzy pozostają pod jego opieką
i reprezentują szkołę na konkursach, koncertach lub biorą udział w warsztatach, próbach
przed ważnymi występami
b. nauczyciel - w przypadku pisemnej prośby rodzica (wyjątkowo respektowane
są zwolnienia telefoniczne)
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.01.2007 r.

