REGULAMIN PRACY SZKOŁY ZAOCZNEJ
(tekst jednolity ze zmianami z dnia 15.09.2010r.)

Jego celem jest uściślenie zapisów Statutu zgodnie z potrzebami pracy szkoły zaocznej.
I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków uczenia się i pracy oraz bezkonfliktowego
współżycia
społeczności
w
Zespole
Szkół
Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Technikum Uzupełniającym dla
Dorosłych Nr 1 oraz Szkoły Policealnej Nr 2, zwanych dalej „szkołami zaocznymi”,
uchwala się niniejszy regulamin.
2. Regulamin obowiązuje słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół
Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 oraz Szkoły Policealnej Nr 2 zwanych członkami
społeczności szkolnej.
II
SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
1. Każdy członek społeczności szkolnej - bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo do:
a. Poszanowania swojej godności osobistej i dobrego imienia.
b. Wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania w sposób kulturalny
i nieobraźliwy dla innych.
c. Pracy i uczenia się tak, aby jak najpełniej rozwijać swoją osobowość, intelekt
i zainteresowania.
2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek poszanowania godności osobistej
i dobrego imienia innych osób oraz wypełniania powierzonych mu obowiązków sumiennie
w sposób odpowiadający jego wiedzy i zdolnościom.
3. Nikt nie może wykorzystywać swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub ekonomicznej
do naruszania praw i godności innej osoby.
4. Każdy odpowiada za szkodę uczynioną drugiej osobie w sposób odpowiadający dojrzałości,
wiekowi, kwalifikacjom i funkcji, zaś za uszkodzenie mienia szkoły – materialnie.
III
TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY
1. Słuchacz ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, jej tradycji oraz patrona szkoły.
2. Słuchacze są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.
3. W trakcie roku szkolnego na terenie szkoły w sposób uroczysty:
a. Rozpoczyna się rok szkolny
b. Żegna się absolwentów szkoły
c. Kończy się rok szkolny.
IV
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
Każdy słuchacz ma prawo do:
1. Zdobywania wiedzy i umiejętności przy pomocy nauczyciela, poszerzania jej poprzez
twórcze poszukiwania intelektualne.

2. Do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwijania
swoich zainteresowań.
3. Zapoznania się z obowiązującym na każdym przedmiocie zakresem programu nauczania.
4. Oceny zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób jawny i rzetelny oraz do poznania kryteriów
ocen z każdego przedmiotu.
5. Jawnego wyrażania opinii o życiu szkoły.
6. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych i innych tego rodzaju
działaniach, zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami.
7. Korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych.
8. Uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
Każdy słuchacz jest zobowiązany do:
1. Wykorzystania w pełni czasu na naukę, rzetelnej i systematycznej pracy prowadzącej do
poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
2. Systematycznego uczestniczenia w konsultacjach.
3. Przebywania na terenie szkoły w czasie wyznaczonym przez rozkład zajęć.
4. Okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom
i kolegom.
5. Wykonywania zarządzeń i poleceń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz
samorządu.
6. Zachowania zgodnego z dobrem szkoły, dbania o jej honor i tradycje.
7. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
8. Godnego, kulturalnego zachowania się na terenie szkoły oraz poza nią.
9. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
10. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach szkolnych, warsztatowych, podczas
przerw międzylekcyjnych.
V
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Obowiązkowe konsultacje są główną formą procesu nauczania, realizowanego w szkole.
W związku z tym:
1. Słuchacze mają obowiązek brać aktywny udział w konsultacjach, przestrzegać ustalonych
zasad oraz porządku według pracy ustalonych przez nauczyciela.
2. Prawem słuchacza jest znajomość celu konsultacji oraz jasne i zrozumiałe przekazanie treści
wykładanego materiału.
3. Słuchacz ma prawo w czasie lub po zakończeniu konsultacji zwrócić się do nauczyciela z
prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w
zadaniach domowych.
4. Obowiązkiem słuchacza jest regularne i punktualne uczęszczanie na konsultacje.
5. Konsultacje odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie z ustalonym na semestr
harmonogramem zjazdów. Zajęcia w ramach konsultacji rozpoczynają się o godz. 8.00, zaś
kończą o 16.15. Jedne zajęcia trwają 45, zaś przerwa - 5 minut. Zajęcia można
przeprowadzać w blokach 2 - godzinnych i wówczas przerwa trwa 10 minut.
VI
SPRAWDZANIE WIEDZY SŁUCHACZA
1. Wiedza ucznia sprawdzana jest poprzez prace semestralne oraz
i ustnej lub tylko ustnej podczas egzaminów semestralnych.

w formie pisemnej

2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych
szczegółowo określone są w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
VII
KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA
1. Słuchacz ma prawo do poszanowania jego godności osobistego oraz kulturalnego
traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Słuchacz ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły,
a także godnego zachowania się poza szkołą.
3. Obowiązkiem słuchacza jest dbałość o czystość mowy ojczystej.
4. Słuchacz ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę
pomieszczeń w szkole i na jej terenie.
5. Słuchacz lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane
zniszczenia. Usunięcie zniszczeń winno nastąpić w ciągu jednego tygodnia.
6. Na terenie szkoły obowiązuje słuchaczy:
a.
b.
c.
d.

zakaz palenia papierosów,
zakaz spożywania napojów alkoholowych,
zakaz spożywania środków odurzających,
zakaz używania wulgarnych słów.

7. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna prośba Słuchacza
bądź zaświadczenie lekarskie dostarczone Opiekunowi Semestru.
8. O fakcie rezygnacji z nauki w szkole Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Sekretariat Uczniowski.
VIII
NAGRODY I KARY
1. Nagrodę może otrzymać Słuchacz, zespół klasowy lub zespół Słuchaczy.
2. Nagroda może być przyznana za :
a. bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
b. wybitne osiągnięcia.
3. Nagroda może być udzielana w następującej formie:
a.
b.
c.
d.

pochwały Opiekuna Semestru wobec całej klasy,
pochwały Dyrektora Szkoły wobec całej klasy lub szkoły,
nagrody rzeczowej, dyplomem uznania,
listem pochwalnym dla Słuchacza,

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu Słuchacz może zostać ukarany:
a. upomnieniem lub naganą Opiekuna Semestru indywidualnie lub wobec klasy,
b. upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły indywidualnie lub wobec klasy,
w sytuacjach drastycznego naruszenia przez Słuchacza skreśleniem z listy
Słuchaczy.
5. Decyzję o skreśleniu Słuchacza z listy podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Skreślenie z listy Słuchaczy może nastąpić za nagminne i drastyczne naruszenie
regulaminu, a w szczególności:
a. w przypadku stwierdzonego spożywania przez Słuchacza alkoholu, używania
środków odurzających na terenie szkoły,
b. wywoływania publicznej awantury, narażania na szwank dobrego imienia szkoły,
c. wulgarnego zachowania się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów,
poniżania godności kolegów,
d. niszczenia mienia szkoły, stwierdzonej kradzieży,
e. porzucenia szkoły.
7. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od nałożonej na niego kary do Dyrektora
Szkoły.
8. Nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy
słuchaczy szkoły zaocznej, słuchacz, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje,
przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze mniejszym niż 50 % czasu
przeznaczonego na te konsultacje.
IX
NAUCZYCIELE
1. Nauczyciele pracują w szkołach zaocznych, zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć,
wg harmonogramu zjazdów.
2. Obowiązkiem nauczyciela rozpoczynającego zajęcia jest przyjść na zajęcia przynajmniej
10 minut przed ich rozpoczęciem.
3. Obowiązkiem nauczyciela kończącego zajęcia jest poczekanie na nauczyciela, który
będzie prowadził zajęcia następne. W przypadku, gdyby ten następny nauczyciel nie
przyszedł na zajęcia, należy o tym fakcie niezwłocznie telefonicznie powiadomić osobę
odpowiedzialną za rozkład zajęć.
4. Nauczyciele realizujący zajęcia w szkołach zaocznych, rozliczają się
z przeprowadzonych godzin, zgodnie z ustalonym rozkładem, przestrzegając ustalonych
terminów rozliczeń. W przypadku nieterminowego rozliczenia, należy liczyć się z faktem
nieterminowego otrzymania wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny.
X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin szkoły winien być na bieżąco, po upływie roku szkolnego, nowelizowany.
2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

