Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku

i

Regulamin szkolny
Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej
w Gdańsku

REGULAMIN SZKOLNY
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku

WSTĘP
1. Głównym celem dydaktyczno - wychowawczym szkoły jest pomaganie
każdemu uczniowi w osiągnięciu jak najpełniejszego rozwoju jego
osobowości, wspieranie w zdobywaniu wysokiej kultury intelektualnej,
umożliwianie rozwoju jego uzdolnień i zainteresowań oraz
przygotowanie do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w życiu
społecznym i obywatelskim.
2. Regulamin szkolny Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsk jest
wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora, który działając w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ,
określa sprawy porządkowe i organizacyjne dotyczące procesu
wychowawczego.
3. Regulamin szkolny jest zgodny z prawem oświatowym , Statutem
Szkoły , Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Regulaminem
Samorządu Uczniowskiego. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów
Statutu i WSO zgodnie z potrzebami codziennej pracy wychowawczej.
PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do :
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, do wszechstronnego
rozwijania swoich zainteresowań i zdolności zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej i fizycznej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo
i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej
oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących
życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra
innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów
w nauce,
g) dodatkowej pomocy nauczyciela szkoły, gdy nie z własnej winy ma
trudności
w opanowaniu materiału,
h) korzystania z poradnictwa zawodowego i psychologiczno pedagogicznego,
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
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księgozbioru biblioteki,
j) wpływania na życie szkolne przez działalność samorządową, zgłaszania
wniosków przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy,
dyrekcji szkoły,
k) korzystania z opieki lekarskiej, odnowy biologicznej,
l) skorzystania co najmniej dwa razy w ciągu semestru z
usprawiedliwienia nieprzygotowania się do lekcji z danego przedmiotu (1
raz jeśli przedmiot jest nauczany w wymiarze 1 godziny tygodniowo),
ł) zapoznania się z programem nauczania na cały rok szkolny oraz
kryteriami ocen
z poszczególnych przedmiotów,
m) poznania proponowanej oceny śródrocznej (końcoworocznej) z
poszczególnych przedmiotów, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem
rady klasyfikacyjnej,
n) indywidualnego toku nauczania, np. w przypadku ciąży uczennicy,
o) przerw i odpoczynku, nie zadawania prac domowych na okres świąt i
ferii,
p) opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
r) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów
(w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden, a w ciągu tygodnia nie więcej
niż trzy),
s) zwolnienia z zajęć dydaktycznych w dniu egzaminu promocyjnego z
tańca klasycznego
t) po ukończeniu 18 roku życia samodzielnego usprawiedliwiania swoich
nieobecności, jeśli rodzice ucznia pisemnie u wychowawcy wyrażą na to
zgodę.
Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać postępowania zawarte w Statucie Szkoły,
b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w
życiu Szkoły,
c) rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,
d) godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią, dbać o piękno
mowy ojczystej, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów
e) dbać o dobre imię Szkoły, szanować jej tradycje i współtworzyć jej
autorytet,
f) przestrzegać zasad kultury współżycia w zespole, okazywać szacunek
dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się brutalności i wulgarności,
szanować poglądy innych ludzi,stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji, poniżania
innych uczniów, przestrzegać obowiązujące na terenie szkoły regulaminy,
g) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, nauczycieli oraz samorządu klasowego lub szkolnego,
h) dbać o bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali
tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków
odurzających, jest czysty i schludny,
- wnoszenie na teren szkoły wszelkiego rodzaju używek , narkotyków,
przedmiotów niebezpiecznych takich jak noże, ostre narzędzia, materiały
wybuchowe jest surowo zabronione.
i) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o sprzęt,
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urządzenia, pomoce naukowe i przybory szkolne,
j) dbać o estetykę ubioru i własnego wyglądu (strój galowy na
uroczystości szkolne: biel - góra, czerń lub granat - dół),
- uczeń szkoły baletowej zobowiązany jest do posiadania wynikającej ze
specyfiki szkoły fryzury :
- na zajęciach zawodowych dziewczęta włosy długie, gładko uczesane,
spięte w koczek, bez grzywki, chłopcy- włosy uporządkowane, krótkie ,
grzywka najwyżej do linii brwi. Niedopuszczalne jest również farbowanie
włosów.
- zabronione jest noszenie na terenie szkoły wszelkiego rodzaju długich
kolczyków, stwarzających możliwości uszkodzenia małżowiny usznej.
k) posiadać legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie osób
uprawnionych do kontrolowania,
l) okazywać wychowawcy usprawiedliwienie za opuszczone dni i godziny
lekcyjne w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia od powrotu do
szkoły
ł) uczestniczyć i dokumentować swoją obecność na przynajmniej 10 w
ciągu roku przedstawieniach teatralnych lub operowych, lub koncertach
filharmonii,
m) poprawić najniższe oceny uzyskane ze sprawdzianu lub pracy
klasowej w ciągu dwóch tygodni od momentu wstawienia oceny do
dziennika,
n) zaliczenia w dowolnej formie niepisanej z powodu nieobecności w
szkole pracy klasowej i sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od
momentu powrotu ucznia do szkoły
o) reprezentowania szkoły w konkursach baletowych oraz olimpiadach i
konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych - zgodnie ze
swoimi umiejętnościami i możliwościami oraz pod opieką pedagogów
szkoły,
p) zwolnienia w okresie tygodnia przed konkursem baletowym lub 3 dni
przed olimpiadą przedmiotową z odpowiedzi, a w szczególnych
przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły- z zajęć ogólnokształcących,
r) naprawienia szkód powstałych z jego winy na koszt rodziców, na
warunkach uzgodnionych z dyrekcją szkoły,
s) posiadania podręczników, zeszytów, dzienniczka ucznia i innych
przyborów potrzebnych do prowadzenia zajęć szkolnych,
t) przestrzegać zmiany obuwia na terenie szkoły w okresie od 1
października do 31 maja,
u) wyłączać telefony komórkowe od momentu wejścia na teren szkoły aż
do czasu jej opuszczenia (w uzasadniony przypadkach uczeń może
skorzystać z telefonu za zgodą nauczyciela dyżurującego na korytarzu)
w) przestrzegać prawo cudzej własności

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA
1. Zabronione jest samodzielne opuszczanie przez ucznia terenu szkoły w
czasie trwania zajęć oraz na przerwach (poza miesiącami czerwiec i
wrzesień, kiedy dopuszczalne jest wychodzenie w czasie długich przerw
na teren zielony szkoły)
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2. Zabronione jest wprowadzanie przez ucznia na teren szkoły
osób obcych bez zgody przedstawiciela dyrekcji lub nauczyciela
dyżurnego.
3. Uczeń musi bezwzględnie przestrzegać poleceń :
a. nauczyciela prowadzącego zajęcia,
b. nauczyciela dyżurującego w czasie przerw,
c. nauczycieli wyznaczonych przez dyrekcję do sprawowania nadzoru
nad imprezami szkolnymi.
4. Kradzież rzeczy uczeń natychmiast zgłasza wychowawcy.
5. O wypadku ucznia na terenie szkoły rodzice zostają poinformowani
przez wychowawcę, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora szkoły.
TRADYCJA SZKOŁY
1. Uczeń ma obowiązek poznać historię szkoły i postać jej założycielki.
2. Uczeń ma obowiązek kultywować tradycje szkoły i szanować jej
symbole.
3. Szkoła prezentuje swój sztandar w czasie ważnych uroczystości
szkolnych i państwowych zgodnie z decyzją dyrekcji.
4. Sztandar wnosi trzyosobowy poczet sztandarowy, wybrany z pośród
uczniów klasy najstarszej, a jego uczestnicy ubrani są w stroje galowe.
5. Ważne wydarzenia w historii szkoły są dokumentowane w prowadzonej
przez bibliotekarza Kronice szkolnej.
6. Tradycją Szkoły jest coroczne organizowanie Szkolnego Koncertu Tańca
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Biorą w nim udział głównie
aktualni absolwenci oraz najmłodsi uczniowie klas pierwszych, którzy
po odtańczeniu "Poloneza" do muzyki F.Chopina składają uroczystą
przysięgę na Sztandar Szkoły.
W trakcie części oficjalnej, opiekujący się Sztandarem Poczet
Sztandarowy z klasy IX, przekazuje go młodszym kolegom - uczniom
klasy VIII.
7. Przynajmniej dwa razy w roku wszyscy uczniowie szkoły uczestniczą w
zorganizowanych przez dyrekcję i nauczycieli koncertach szkolnych,
prezentujących wyniki ich pracy artystycznej.
8. W czasie wszystkich uroczystości, zgodnie z zaleceniami dyrekcji,
uczniowie noszą strój galowy.
ROTA ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH
Nauczycielom, Rodzicom oraz moim kolegom przyrzekam uroczyście:
- rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie,
- szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi,
- wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i
prawdomówność,
- dbać o honor i dobre imię Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej,
do której społeczności należę od tej chwili,
- rzetelnie wykonywać zdobyty w szkole zawód, a swoją przyszłą pracą
kontynuować i wzbogacać najlepsze tradycje polskiego baletu.
Przyrzekam zasłużyć na miano dobrego Polaka.
Zatwierdzam:
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