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WEWNĘTRZNE FUNCKCJONOWANIE SZKOŁY

1. Relacje z rodziną 

Porozumiewanie się rodziny ze szkołą odbywa się, w pierwszym rzędzie, za pośred-
nictwem nauczyciela wychowawcy.  W tym celu udostępni się rodzinie listę wychowawców 
klas i godziny ich dyżurowania. Rodzina poprosi o spotkanie z wychowawcą w czasie tych 
godzin, a gdyby , z jakiegokolwiek powodu było to niemożliwe, wychowawca wyznaczy inną 
godzinę spotkania. 

Gdyby jakaś sprawa tego wymagała, można poprosić także o spotkanie z konkretnym 
nauczycielem, członkiem dyrekcji lub Departamentu Doradztwa i Orientacji. 

2. Obecność i usprawiedliwienia 
a) W przypadku pajawienia się jakiejś nieobecności, bez względu na jej powód, rodzina 

ucznia powinna wypełnić usprawiedliwienie i dostarczyć je wychowawcy przed upływem 
.....  dni  od  daty  nieobecności,  w  celu  uniknięcia,  aby  niobecność  ta  została 
zakwalifikowana jako “nieusprawiedliwiona”. 

Rodzina  drogą  pocztową  otrzyma  powiadomienie  o  nieobecnościach 
(udprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), aby mogła sprawdzić ich zgodność z 
prawdą

b) W przypadku wystąpienia nieuzasadnionych spóźnień i kiedy będą się one powtarzały, 
nauczyciel może udzielić uczniowi pisemnego upomnienia. 

 
3. Długie przerwy

Uczniowie I i II klasy................... Gimnazjum, w czasie przerwy, powinni pozostawać 
w szkole na obszarze do tego przeznaczonym (boiska sportowe) lub w kawiarni. 

Uczniowie pozostałych klas w tym czasie mogą wyjść poza obręb szkoły, ale powinni 
wrócić na czas rozpoczęcia lekcji i unikać nieuzasadnionych spóźnień (bez usprawiedliwie-
nia rodziny). 

4. Pisemne upomnienia 

Jest to forma poprawy, którą nauczyciel może nałożyć na ucznia, jeśli uważa, że jego 
zachowanie nie jest poprawne lub, jeśli uczeń nie wypełnił któregoś ze swych obowiązków. 

Pisemne upomnienie jest wysyłane pocztą do rodziny. Po zebraniu trzech upomnień, 
udziela się nagany, a w przypadku otrzymania czwartego upomnienia uczeń jest zawieszony 
na jeden dzień od obecności w szkole, po wcześniejszym ustaleniu spotkania z rodziną. 

5. Przerwy między lekcjami 

Pomiędzy lekcjami są pięciominutowe przerwy,  które należy wykorzystać na ewen-
tualne przejścia  do innej  sali:  muzycznej,  technologicznej,  informatycznej,  gimnastycznej, 
itd., ponieważ uczniowie mają do dyspozycji sale specjalistyczne. W żadnym razie nie jest to 
czas na przeszkadzanie, krzyczenie, gonienie się po korytarzach czy salach, pójście do ka-
wiarni, itd. 

6. Przepisy dotyczące palenia 

W całym obrębie szkoły (zarówno wewnątrz budynku jak i poza nim) obowiązuje cał-
kowity zakaz palenia, zgodnie z tym, co stanowi Regulamin Wewnętrzny i ustawodawstwo 
Wspólnoty Autonomicznej Aragonii. 


