Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych
w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu
1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się
z nauczycielem, z którym mają zajęcia w klasach lekcyjnych i tam pozostawiają plecaki.
2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:
- sprawdzić obecność uczniów w klasie;
- sprawdzić, czy uczniowie posiadają odświętny strój;
- odnotować w zeszycie uwag ewentualny brak odświętnego stroju u ucznia;
- przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie
uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.
3. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie
zajmują miejsca według wyznaczonych miejsc dla klasy.
4. W wyznaczonym miejscu uczniowie wraz z opiekunem przebywają przez cały czas trwania
uroczystości lub apelu. W wyjątkowych przypadkach za zgodą opiekuna uczeń może opuścić
miejsce uroczystości szkolnej.
5. Podczas uroczystości uczniowie mają obowiązek:
- godnego i kulturalnego zachowania się,
- uważnego wysłuchania przekazywanych treści.
6. Po zakończeniu uroczystości uczniowie opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości,
według ustalonej kolejności i udają się do swoich klas.
7. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia, każdy nauczyciel ma obowiązek zwrócić
uczniowi uwagę.
8. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z nauczycielami,
zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma również obowiązek informować
nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych, np. na przeprowadzenie
próby. Nauczyciel – organizator uroczystości ma prawo nagrodzić uczniów zaangażowanych
w przygotowanie uroczystości poprzez wpis uwagi pozytywnej w e-dzienniku.
9. Za przygotowanie i przebieg uroczystości szkolnych odpowiedzialni są wyznaczeni
nauczyciele, którzy sprawują nadzór nad ich przygotowaniem i przebiegiem. Organizator
przygotowuje oprawę muzyczną i plastyczną w porozumieniu z nauczycielami muzyki
i plastyki.
10. Organizator uroczystości jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia dokładnego terminu
uroczystości oraz przedstawienia harmonogramu dyrektorowi szkoły.
11. Za przygotowanie pocztu sztandarowego odpowiedzialny jest opiekun Samorządu
Uczniowskiego.
12. Święta państwowe i ważne uroczystości szkolne rozpoczynają się hymnem państwowym.
13. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości szkolnej sprawuje wicedyrektor szkoły.

