KONTRAKT
zawarty między Rodzicami, Uczniami i Dyrekcją Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu
w celu właściwej współpracy w sprawach wychowawczych
I.

Nieobecności, spóźnienia i zwolnienia
Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
1) Nieobecność ucznia usprawiedliwia wyłącznie wychowawca klasy na podstawie prośby rodzica / opiekuna
prawnego lub na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
2) Uczeń ma tydzień czasu od pierwszego dnia po powrocie do szkoły na dostarczenie pisemnego
usprawiedliwienia.
3) O przewidywanej, dłuższej niż tydzień nieobecności (np. pobyt w szpitalu, sanatorium, przewlekła choroba)
rodzice są zobowiązani powiadomić wcześniej wychowawcę telefonicznie lub poprzez osobisty kontakt.
2. Zasady zwalniania z zajęć
1) Uczeń może być zwolniony z lekcji na pisemny wniosek rodziców. Zwolnienia dokonuje wychowawca klasy lub
pod jego nieobecność – uczący nauczyciel. Zwolnienie z lekcji traktuje się jako nieobecność i wpisuje do
dziennika. Nieobecności usprawiedliwia wychowawca.
2) Jeśli zwolnienie z zajęć nie jest związane z nagłą sytuacją losową, uczeń powinien przedstawić zwolnienie w
dniu poprzedzającym.
3) Dopuszcza się kilkuminutowe spóźnienia na pierwsze lekcje (I zmiana rozpoczynająca lekcję o godz. 7.10) lub
zwolnienia z ostatnich lekcji (II zmiana, która kończy lekcje o godz. 18.15 i 19.05) uczniów dojeżdżających.
Zwolnienie powinno być udokumentowane pisemną prośbą rodziców na specjalnym formularzu (o zwolnieniu
ucznia decyduje wychowawca klasy).
3. System kar stosowanych w szkole związanych z frekwencją
1) Kary dotyczące godzin nieusprawiedliwionych:
a) w przypadku 10 godzin nieusprawiedliwionych – uczeń otrzymuje pisemne upomnienie wychowawcy;
b) w przypadku 25 godzin nieusprawiedliwionych – uczeń podpisuje ostrzeżenie w obecności
wicedyrektora szkoły;
c) w przypadku 50 godzin nieusprawiedliwionych – uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły;
d) powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych – uczeń może być skreślony z listy uczniów;
e) w przypadku punktów a), b) i c) – uczeń otrzymuje obniżoną ocenę zachowania.
2) Rodzice uczniów wagarujących (powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych) osobiście usprawiedliwiają
nieobecności.
3) Wobec ucznia, który opuścił powyżej 80 godzin w półroczu (pomimo usprawiedliwienia) stosuje się procedurę
wyjaśniającą w obecności wicedyrektora szkoły i rodziców.
4. System nagród stosowanych w szkole związanych z frekwencją
1) Wychowawca nagradza pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy i na zebraniu rodziców.
2) Rada Rodziców finansuje nagrody książkowe dla uczniów o 100% frekwencji i dofinansowuje tym uczniom
wycieczkę klasową.
3) Uczniowie o 100% frekwencji mają prawo do podwyższenia oceny zachowania o jeden stopień w stosunku do
oceny proponowanej przez wychowawcę.
4) Dyrekcja kieruje na koniec roku szkolnego list pochwalny do rodziców ucznia o 100% frekwencji.
5) Klasa, która uzyskała najwyższą frekwencję (minimum 95%) na koniec roku szkolnego, a która w przyszłym roku
szkolnym powinna uczęszczać na drugą zmianę, ma możliwość odbywania zajęć lekcyjnych w godzinach
dopołudniowych w następnym roku szkolnym.
1.

II.

Uczeń Zespołu Szkół nr 1 ma obowiązek:
Nosić identyfikator, przebrane obuwie wg wzoru: biała podeszwa, tekstylna góra, nie w jaskrawych kolorach.
Nosić gustowny strój na co dzień. Wyklucza się noszenie:
o przez dziewczęta bluzek typu top (na ramiączkach), krótkich spodenek oraz wyzywająco krótkich spódnic,
o przez chłopców krótkich spodenek powyżej kolan oraz spodenek typu plażowego.
3. Dbać o estetyczny wygląd zachowując naturalny kolor włosów a także umiar w stosowaniu biżuterii (kolczyki tylko
u dziewcząt i tylko w uszach). Zakazuje się noszenia fryzur w stylu wszelkich subkultur, mocnego makijażu,
paznokci pomalowanych jaskrawymi kolorami, tatuażu oraz percingu.
4. Nosić strój galowy w tzw. „dni elegancji”, które przypadają na wszelkie uroczystości szkolne i egzaminy zewnętrzne.
„Dni elegancji” są podane w kalendarium na obowiązujący rok szkolny. Pod pojęciem stroju galowego należy
rozumieć:

dziewczęta: biała bluzka z krótkim lub długim rękawem, spódnica, sukienka lub spodnie (nie dżinsy) w kolorze
czarnym, granatowym, szarym oraz buty czółenka,

chłopcy: garnitur lub koszula wizytowa z kołnierzykiem i spodnie w ciemnym kolorze (nie dżinsy).
5. Odnosić się z szacunkiem do pracowników i innych uczniów.
6. Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia komunikacyjne na czas trwania lekcji i na czas innych spotkań
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
W przypadku niepodporządkowania się temu wymogowi, uczeń ma obowiązek oddania telefonu w depozyt
nauczycielowi lub dyrektorowi dyżurnemu (po wyłączeniu urządzenia i usunięciu karty SIM), który przekazuje go
rodzicom po ich osobistym zgłoszeniu się.
7. Nie wolno uczniowi palić papierosów / papierosów elektronicznych, spożywać alkoholu, używać narkotyków
lub innych szkodliwych dla zdrowia środków odurzających.
8. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw uczeń nie może samowolnie wychodzić poza teren szkoły.
Rodzic / opiekun prawny oraz uczeń ZS nr 1 powinni zapoznać się ze Statutem Zespołu Szkół nr 1, który jest
opublikowany na stronie www.zsnr1.pl.
1.
2.

Nowy Sącz, 30 sierpnia 2018r.
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Podpisy rodzica / opiekuna prawnego

