Regulamin Szkoły Polskiej im. Konstantego Gaszyńskiego
w Aix en Provence
Prawa ucznia
1. Uczniowie mają prawo do:
- Odpowiednio zorganizowanego procesu edukacyjnego odpowiedniego dla ich poziomu,
- Bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
- Poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
- Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
- Pomocy ze strony nauczycieli w rozwiązywaniu trudności,
- Rozwijania zdolności i zainteresowań,
- Uzyskania pomocy szkolnych: podręczników, zeszytów ćwiczeń,
- Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
- Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny
- Ma prawo do odpoczynku i podwieczorku podczas przerwy,
- Ma prawo do korzystania z zajęć proponowanych przez Stowarzyszenie Polonica
Obowiązki ucznia
2. Uczniowie mają obowiązek:
Ogólnie
- Przestrzegania regulaminu szkolnego,
- Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
- Dbania o porządek oraz o wspólne dobro szkoły.
- Dbania o używanie języka polskiego na lekcjach oraz na przerwach.
Lekcje
- Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
- Uprzedzania telefonicznie nauczyciela klasy o przewidzianej nieobecności na zajęciach,
- Uzupełniania braków wynikających z absencji,
- Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
- Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
- Starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela,
- Przynoszenia na zajęcia podręczników i zeszytów,
- Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie
Inne:
- W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć
lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej,
- Uczniowie przychodzą do szkoły na 5 min przed rozpoczęciem zajęć,
- Uczniowie uczestniczą w spektaklach przygotowanych przez Szkołę Polską,
- Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych urządzeń elektronicznych, typu ipod, konsoli gier itp.
- Rodzice decydujący się na korzystanie z autobusu szkolnego zobowiązani są regularnego posyłania
dzieci do szkoły przez cały rok szkolny,
- Zapis ucznia do szkoły wiąże się automatycznie z zapisem ucznia lub całej rodziny do Stowarzyszenia
Polonica, na zasadach i według taryf obowiązujaących w danym roku szkolnym,
Zapisując dziecko do Szkoły Polskiej rodzice akceptują niniejszy regulamin oraz poznają i akceptują
specyfikę pedagogiki tej placówki.
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