Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych
Menedżerskie Liceum Ogólnokształcące
Zarządzenie Dyrektora
nr 1/2016

Obowiązuje od dnia 1.09.2016
UCZEŃ
1. W czasie pobytu w szkole na jej terenie uczeń zobowiązany jest:
a. stosować się do określonych przez dyrektora szkoły, Organ Prowadzący, Radę Pedagogiczną oraz nauczycieli zasad zachowania się i wydawanych poleceń,
b. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, osób wykonujących czynności usługowoadministracyjne i innych przebywających na terenie szkoły oraz innych uczniów, nie
stosować jakiejkolwiek przemocy i agresji w stosunku do innych osób,
c. zachowywać się w sposób, który nie utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych, w szczególności nie rozmawiać, nie przemieszczać się po sali lekcyjnej bez
uzasadnionej potrzeby, nie używać telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych
i innych urządzeń zakłócających przebieg zajęć (w trakcie lekcji urządzenia muszą być
WYŁĄCZONE a nie wyciszone); uczniowi używającemu takich urządzeń mogą być
one odebrane na podstawie decyzji nauczyciela lub dyrektora szkoły i zdeponowane w
szkole do czasu przekazania ich rodzicom (opiekunom) ucznia,
d. zachowywać się na terenie szkoły w sposób nie stwarzający zagrożenia dla życia lub
zdrowia swojego i innych osób,
e. nie używać tytoniu, alkoholu, środków odurzających ani żadnych innych środków o
podobnym działaniu; w przypadku podejrzenia użycia przez ucznia takich środków rodzice (opiekunowie) ucznia/pełnoletni uczeń wyrażają zgodę na zastosowanie wobec
niego nieinwazyjnych urządzeń kontrolno-pomiarowych w celu stwierdzenia zawartości niedozwolonych środków w organizmie ucznia.
f. przychodzić do szkoły w stroju schludnym, nie wskazującym na przynależność do subkultur młodzieżowych oraz popierane ideologie polityczne
2. Uczeń oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Szkoły opublikowanym na stronie
www.liceum.plm.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Powyższe zarządzenie akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
………………………………………
uczeń

Ciąg dalszy na następnej stronie
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RODZICE
1. W czasie pobierania nauki przez dziecko w szkole Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do:
a. informowania wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły o wszystkich sprawach i problemach swojego dziecka, które mogą mieć istotny wpływ na jego funkcjonowanie w
szkole
b. czynnego udziału w zebraniach i drzwiach otwartych, których terminy opublikowane
są na początku roku w dziele ogłoszeń w dzienniku wirtualnym.
c. Stosować się do ustaleń zawartych z pracownikami szkoły dotyczącymi wsparcia procesu edukacyjnego i wychowawczego dziecka
2. W przypadku zajęć lekcyjnych odbywających się poza siedzibą szkoły rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na uczestnictwo w nich swojego dziecka a uczeń udaje się do miejsca
ich odbywania i wraca do domu na odpowiedzialność rodziców
3. Rodzice/Opiekun ucznia obowiązani są uprzedzić szkołę o przyczynie i przewidywanym
okresie nieobecności ucznia w szkole, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Informację taką Rodzic/Opiekun przekazuje wychowawcy klasy za pośrednictwem e-dziennika przed zaistnieniem nieobecności.
4. Jeżeli przyczyna nieobecności nie była możliwa do przewidzenia, o nieobecności ucznia,
jej przyczynie i okresie trwania rodzic obowiązany jest powiadomić szkołę nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia poprzez informację skierowaną do wychowawcy klasy za pośrednictwem e-dziennika. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości
usprawiedliwienia nieobecności.
5. Na prośbę rodzica/opiekuna dziecko, które przyszło w danym dniu do szkoły może być
zwolnione z zajęć po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika. Usprawiedliwienie nieobecności po fakcie opuszczenia szkoły przez
dziecko nie jest respektowane ale traktowane jako ucieczka z zajęć.
6. Dokumentem usprawiedliwiającymi jednorazową nieobecność ucznia w szkole powyżej 5
dni jest zaświadczenie lekarskie
7. Rodzice zobowiązują się do osobistego odbioru ze szkoły sprzętu elektronicznego z którego dziecko w sposób nieuprawniony korzysta w trakcie zajęć szkolnych.
8. Rodzice / Opiekunowie oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły opublikowanym na stronie www.liceum.plm.pl i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Powyższe zarządzenie akceptuję zobowiązuję i się do jego przestrzegania.
………………………………………
rodzice lub opiekun prawny
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