REGULAMIN SZKOŁY
Powiatowego Zespołu Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk.
Regulamin szkoły opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr
141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136;
Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz.1104; Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320)
oraz Statutu Powiatowego Zespołu Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk.

I.

Człowiek – członek szkolnej społeczności.

Każdy członek szkolnej społeczności – jako człowiek – bez względu na swój wiek i
funkcję w szkole ma prawo do:
a) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze
strony wszystkich pozostałych;
b) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny
pracy przez przełożonych.
Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób;
b) jeżeli ma przyznaną opiekę nad innymi osobami musi dbać o dobro podległych sobie
osób i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć
c) przestrzegania zasady tolerancji światopoglądowej;
d) niestosowania żadnej formy przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do
pozostałych osób;
e) godnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.
Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji lub siły fizycznej
czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka
II.

Ceremoniał szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Dzień Edukacji Narodowej.
Narodowe Święto Niepodległości.
Wigilia szkolna.
Podsumowanie sezonu zimowego.
Ostatni dzwonek i rozdanie świadectw.

III. Strój galowy.
a) szkolny – biała bluzka, spódnica / czarna, granatowa, itp./, ciemny garnitur, obuwie
wyjściowe – strój obowiązuje na uroczystościach szkolnych, egzaminach;
b) sportowy /dresy reprezentacyjne/.

	
  
	
  

IV.

Proces dydaktyczny.
1. Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania.
Uczniowie mają prawo do:
– znajomości celu lekcji oraz swych zadach lekcyjnych i jasnego, zrozumiałego dla
nich przekazu treści lekcji,
– uzyskania pomocy w nadrobieniu braków z poprzednich lat oraz materiału
bieżącego, które wynikły z powodu pobytu na zawodach i zgrupowaniach – formy i
zakres tej pomocy określa plan dydaktyczny.
Uczniowie mają obowiązek:
– aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie
lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji,
– właściwego zachowania w szkole i na treningach.
2. Praca domowa.
a) nauczyciel ma prawo polecić uczniowi wykonanie określonych prac domowych i
ich oceny;
b) nauczyciel ma obowiązek oddać poprawioną pracę pisemną w ciągu dwóch
tygodni, prace klasowe przechowuje nauczyciel w szkole;
c) pisemnych sprawdzianów nie stosuje się w dniu przypadającym bezpośrednio po
feriach, wycieczkach oraz po bezpośrednim przyjeździe ze zgrupowań;
d) na okres ferii i przerw w nauce nauczyciel może polecić lektury do przeczytania;
e) nauczyciel może uwzględnić różne okoliczności, które mogą mieć negatywny
wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej.
3. Egzamin sprawdzający.
a) uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez
nauczyciela ocena okresowa / roczna / jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców
zaniżona;
b) pisemny wniosek o egzamin sprawdzający z uzasadnieniem składa uczeń lub
rodzic dyrektorowi szkoły pięć dni przed konferencją klasyfikacyjną, po
uprzednim poinformowaniu wychowawcy klasy i nauczyciela, który wystawił
zakwestionowana ocenę;
c) termin egzaminu wyznacza dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu określają Wewnątrzszkolne
Zasady Oceniania.
4. Podręcznik szkolny.
Nauczyciel ma prawo wyboru podręczników niezbędnych do prowadzenia swego
przedmiotu oraz poinformowania uczniów w terminie do 15 czerwca roku szkolnego
poprzedzającego nowy rok szkolny.
5. Nieprzygotowanie.
a) uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej przez
uczącego lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze;
b) przepis ten nie stosuje się w następujących przypadkach:
	
  

	
  

•
•
•
•

miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną’
w dniu zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek,
w drugim semestrze klasy trzeciej (maturalnej),
w innych sytuacjach zaznaczonych w PSO.

6. Ocena.
a) nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o kryteriach i zasadach, jakie
stosuje przy ocenianiu;
b) ocenianie uczniów powinno być sprawiedliwe, umotywowane i jawne;
c) nauczyciel ma prawo decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny
postępów uczniów oraz obowiązek wystawienia ocen cząstkowych w dzienniku
lekcyjnym;
d) ocenianie postępów w nauce powinno być systematyczne, co najmniej dwie prace
pisemne w ciągu semestru;
e) uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac
kontrolnych do oceny niedostatecznej włącznie.
7. Formy kontroli postępów w nauce.
Uczniowie mają prawo do:
a) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań, jakim
będą musieli sprostać;
b) najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden
dziennie – nie dotyczy kilkuminutowych kartkówek;
c) do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu i zakresu materiału
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
Nauczyciel ma obowiązek do:
a) przestrzegania zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami oraz
pracami domowymi;
b) optymalnego wykorzystania lekcji oraz przekazania i utrwalenia materiału;
c) podania tematu i terminu wypracowania przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem;
d) podania terminu przerabiania (obszernej) lektury, przynajmniej z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy
ostatnich trzech lekcji. Czas, przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 15
minut. Nauczyciele mają prawo stosować tę formę kontroli bez uprzedzania o niej
uczniów.
8. Ocena z zachowania.
a) ocenę z zachowania proponuje zespół klasowy i wychowawca;
b) ocenę tą zatwierdza lub nie Rada Pedagogiczna;
c) uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły o zbadanie zgodności
wystawionej oceny z ustalonymi kryteriami w terminie do 7 dni po zakończeniu
zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
d) pisemny wniosek o zmianę oceny z zachowania adresowany do Dyrektora Szkoły
składa uczeń po powiadomieniu o tym wychowawcy.
Wniosek rozpatruje i ponownie ustala ocenę powołana przez Dyrektora komisja.
	
  
	
  

V.

Zdrowie i higiena.
1. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę osobistą
2. Ucznia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania
narkotyków i dopalaczy.
3. Za wykroczenie przeciw zdrowiu i życiu przewiduje się możliwość obniżenia
oceny z zachowania do nieodpowiedniej włącznie. W szczególnie drastycznych
przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy
uczniów.

VI.

Wycieczki.
Uczniowie mają prawo do uczestniczenia w zaplanowanych wycieczkach lub innych
wyjazdach organizowanych przez szkołę.

VII. Frekwencja.
1. Nieobecności ucznia usprawiedliwia wychowawca.
2. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odmówić
usprawiedliwienia nieobecności (ewidentne wagary, ucieczki z pojedynczych
lekcji).
3. Trzy nieusprawiedliwienia traktuje się jako jedną godzinę nieusprawiedliwioną.
4. Do zwolnienia ucznia z lekcji ma prawo:
a) Dyrektor Szkoły w każdym przypadku
b) Wychowawca klasy
c) Lekarz w przypadku choroby
d) Rodzice po uzgodnieniu z Dyrektorem
e) Trener po uzgodnieniu z Dyrektorem
O zwolnieniu ucznia z lekcji należy poinformować nauczyciela prowadzącego lekcję.
Zwolnienie z podaniem przyczyny należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

	
  
	
  

CZĘŚĆ SPORTOWA
MOTTO:
Po najwyższe laury sportowe sięgają sportowcy o wybitnym talencie, systematycznie i
wytrwale pracujący nad sobą, o świadomej samokontroli i samodyscyplinie, dążący do
wyznaczonego celu i wierzący, że ten cel osiągnął.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Celem tego regulaminu jest przedstawienie uczniom sportowcom w sposób jasny i
zrozumiały zakres praw i obowiązków, nagród i kar oraz zadań szkoły, a także
zapoznanie uczniów z kryteriami sportowymi, kwalifikującymi ich do dalszego
szkolenia.
2. Celem kryteriów sportowych jest ciągła selekcja uczniów – sportowców w
procesie szkolenia sportowego, by środki finansowe i szkoleniowe skierowane
były na zawodników najbardziej utalentowanych.
3. Podstawowym zadaniem szkoły – PZP SMS Szczyrk – w dziedzinie sportu jest
osiąganie przez uczniów i absolwentów wysokiego poziomu międzynarodowego w
uprawianej dyscyplinie sportu w swojej kategorii wiekowej.
4. Do realizacji powyższych celów i zadań opracowany został program szkolenia
sportowego przedstawiony na naradzie przedstawicielom Polskiego Związku
Narciarskiego.
5. Sport w ogóle, a w szczególności sport młodzieżowy, winna cechować radość,
spontaniczność.
6. Sport winien jednoczyć społeczeństwa, narody ponad podziały polityczne, rasowe
i światopoglądowe.
7. Sport winien wyrabiać takie cechy charakteru jak: koleżeńskość, pracowitość,
wytrwałość, odwagę, odporność na niepowodzenia, umiejętność podejmowania
decyzji itp. – cech niezwykle przydatnych w życiu poza sportowym.
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA – SPORTOWCA
1. Uczeń zakwalifikowany do uczenia sportowego ma prawo do korzystania:
§ z opieki sportowo-lekarskiej
§ z obiektów i urządzeń sportowych
§ ze szkolnego sprzętu sportowego
§ z douczania
2. Uczeń ma obowiązek:
§ jako prawdziwy sportowiec powinien wyróżniać się: pracowitością,
koleżeńskością, skromnością oraz kierować się zasadami „fair play”
§ systematycznie uczęszczać na zajęcia sportowe
§ być przykładem zdyscyplinowania i pracy nad sobą
§ odznaczać się wolą ciągłej poprawy wyników sportowych
§ realizować założenia treningowo-sportowe nakreślone przez trenera
§ dbać o higieniczny tryb życia, właściwy wypoczynek
§ dbać o jak najlepszą kondycję psychofizyczną
§ znać i przestrzegać kodeks ucznia, regulamin i statut szkoły oraz regulamin
internatu
§ swoją postawą godnie reprezentować szkołę, Polskie Związki Sportowe i Ojczyznę.

	
  
	
  

