Regulamin zachowania się w czasie apeli i uroczystości
szkolnych
w
Zespole Szkół nr 11 im Władysława Grabskiego
§1
Uczniowie na apel lub uroczystość szkolną udają się pod opieką wychowawcy (opiekuna
przydzielonego przez dyrektora w razie nieobecności wychowawcy) lub nauczyciela
prowadzącego daną lekcję w dniu uroczystości.
§2
Obecność na apelu obowiązuje wszystkich nauczycieli przebywających na ternie szkoły.
§3
Przed każdym apelem lub uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się w salach
lekcyjnych z wychowawcą lub nauczycielem, z którym mają zajęcia w danym dniu.
§4
W trakcie spotkania wychowawca lub nauczyciel-opiekun ma obowiązek:
- sprawdzić obecność uczniów w klasie,
- przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w
trakcie apelu lub uroczystości szkolnej oraz szacunku dla symboli narodowych.
§5
Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce apelu lub uroczystości
szkolnej, a uczniowie zajmują miejsce wyznaczone dla klasy.
§6
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w uroczystościach szkolnych ze względu na Art.53 ust6
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r uczestniczą w zajęciach
świetlicowych pod opieką wyznaczonego przez wicedyrektora nauczyciela.
§7
Za sprawne wejście i wyjście uczniów odpowiedzialni są nauczyciele, którym to zadanie
zostało zlecone. Każdy nauczyciel, który w danym dniu nie pełni bezpośrednio roli opiekuna
grupy, jest zobowiązany aktywnie włączyć się do powyższych czynności.
§8
W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia podczas apelu lub uroczystości, każdy
nauczyciel ma obowiązek zwrócić uczniowi uwagę a w razie nie reagowania wpisać uwagę
zgodnie z systemem oceniania.

§9
W czasie apeli i uroczystości szkolnych uczniowie i wszyscy zebrani swoim
zachowaniem wyrażają szacunek zaproszonym gościom i uczestnikom
poprzez:
-zachowanie ciszy w trakcie apelu lub uroczystości szkolnej,
- noszenia właściwego stroju,
- zajęcie wyznaczonych miejsc przed rozpoczęciem uroczystości,
- powstanie i przyjęcie postawy „ zasadniczej” w czasie wprowadzania i
wyprowadzania sztandaru szkolnego, odśpiewania hymnu państwowego,
- witania i zegnania gości w sposób godny i właściwy do sytuacji,
- przebywania w wyznaczonym miejscu, aż do chwili opuszczenia sali
przez gości.
§10
Nauczyciel organizujący apel lub uroczystość szkolną ma prawo w
porozumieniu z innymi nauczycielami zaangażować uczniów szkoły do
organizacji apelu lub uroczystości szkolnej, ma również obowiązek
informować nauczycieli o ewentualnych zwolnieniach z zajęć lekcyjnych
np. na przeprowadzenie próby.
§11
Nadzór nad organizacją każdego apelu lub uroczystości szkolnej sprawuje
dyrektor szkoły.
§12
Organizator apelu lub uroczystości szkolnej jest zobowiązany, na co
najmniej tydzień przed jej zorganizowaniem do przedstawienia
dyrektorowi szkoły harmonogramu-scenariusza apelu lub uroczystości
szkolnej.
§13
Wszelkie materiały, ulotki, symbole, instalacje itp. mogą być wywieszane i
zdejmowane na terenie szkoły tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły.
§14
Po konsultacji z dyrektorem termin i godzina uroczystości jest podawana
do wiadomości uczniom poprzez ogłoszenie w sposób powszechnie
przyjęty.
§15
Sprzęt nagłaśniający w czasie apelu i uroczystości szkolnych oraz prób obsługują osoby
odpowiedzialne za nagłośnienie.

