REGULAMIN PORZĄDKOWY
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP
w Nowym Jorku
I. PRZEPISY OGÓLNE
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Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w statucie szkoły oraz w regulaminie.
Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są do zapoznania się z w/w dokumentami i ich
przestrzegania.
Główne wejście do/ wyjście z budynku szkolnego znajduje się od strony 129 North 1st Street.
Zabrania sie wchodzenia na teren szkoły używając wejścia/ wyjścia ewakuacyjnego od strony 184 Metropolitan Ave.
Szkoła otwarta jest w każdą sobotę, w którą odbywają się zajęcia szkolne od godz. 8.50 do czasu zakończenia zajęć.
Na terenie szkoły podczas statutowego jej funkcjonowania mogą przebywać tylko pracownicy szkoły, uczniowie oraz
rodzice, którzy mają do wykonania zadania ustalone wcześniej z kierownikiem szkoły lub nauczycielem.
Rodzice oraz osoby postronne wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do odnotowania swojego wejścia i
wyjścia w zeszycie znajdującym się na biurku Pani woźnej, podając cel swojej wizyty.
Kontakt rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielem w sprawach dotyczących edukacji uczniów możliwy jest
przed lub po zajęciach lekcyjnych po wcześniejszym umówieniu.
Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich zgody.
Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, szanować pracowników szkoły
i szkolnych kolegów.
Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek
należy zgłosić nauczycielowi.
Uczniowie zobowiazani są do szanowania mienia szkolnego oraz cudzej własności.
Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających
oraz transakcji handlowych między uczniami.
Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania obowiązków szkolnych przez ucznia,
monitorowania jego postępów w nauce i wspierania szkoły w procesie wychowawczym.
II. ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
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Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie na swoje zajęcia dydaktyczne.
Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego.
Podczas przerw obowiązuje zakaz bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinach może przebywać tylko jedna
osoba, biegania po korytarzach i po schodach, zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu
i innych.
Korzystając z toalety należy zostawić po sobie porządek i zakręcać wodę. Zauważone usterki należy zgłosić
dyżurnemu nauczycielowi.
Uczniowie nie powinni bez zgody nauczyciela wchodzić do pokoju nauczycielskiego.
W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do zaleceń kierownika, nauczyciela oraz pozostalych pracownikow
szkoły.
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Uczeń nie przynosi do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy, przedmiotów i substancji szkodliwych
niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.
Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji.
III. PROCEDURY ZACHOWANIA PODCZAS LEKCJI
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Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
Podczas lekcji uczeń nie żuje gumy, nie je posiłków. W sytuacjach wyjątkowych, nauczyciel może wyrazić zgodę na
spożycie posiłku podczas lekcji.
Na ławce szkolnej ucznia znajdują się tylko rzeczy potrzebne do lekcji.
Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – uczniowie wstają, siadają na polecenie nauczyciela.
Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
IV. SAVOR-VIVRE
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Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły.
W przejściach uczeń ustępuje pierwszeństwa dorosłym.
Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żuje gumy.
Uczeń zachowuje się kulturalnie.
W szkole nie można nosić nakryć głowy.
Uczeń nie używa wulgaryzmów i nie stosuje przemocy.
V. NIEOBECNOŚCI
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Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach.
W razie nieobecności ucznia na zajęciach rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani sa do pisemnego
usprawiedliwienia nieobecnosci do wychowawcy na najbliższych zajęciach przypadających po nieobecności,
maksymalnnie do końca miesiąca, w ktorym byla nieobecność. Nie dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem
ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń ma być zwolniony. Zwolnienie ucznia następuje jedynie na
podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców.
Rodzice pisemnie potwierdzają w dzienniku lekcyjnym wcześniejszy odbiór dziecka ze szkoły.
Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub
opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego, uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć
po uprzednim powiadomieniu i przybyciu do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do tego czasu uczeń
przebywa pod opieką szkoły.

Regulamin porządkowy ulega ewaluacji.
Zmian regulaminu dokonuje Rada Pedagogiczna na wniosek: kierownika szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Regulamin został przyjęty dnia 12 października 2017 r. i wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
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