Skólareglur
1.

Nám er vinna nemenda og til þess að sú vinna skili árangri ber sérhverjum nemanda að taka tillit
til annarra og virða vinnufrið í kennslustundum. Nemendur skulu stunda námið af samviskusemi
og sinna heimanámi skv. fyrirmælum kennara. Er það á ábyrgð þeirra sjálfra og foreldra að því
sé sinnt.

2.

Heimili og skóla ber að brýna stundvísi fyrir börnum. Nemendum ber að mæta stundvíslega í
skólann með þau gögn og áhöld sem til er ætlast, þar með talin íþróttaföt og sundföt. Verði
forföll ekki tilkynnt samdægurs af forráðamanni nemanda verður litið svo á að um óheimila
fjarvist sé að ræða. Leyfi í 1 - 2 daga skulu forráðamenn sækja um hjá umsjónarkennara. Lengri
leyfi skal sækja um rafrænt eða á sérstöku blaði (leyfisbeiðni) sem hægt er að nálgast á
heimasíðu skólans. Forráðamaður skal sjá til þess að nemandi vinni upp það sem hann kann að
missa úr námi meðan leyfi stendur yfir.

3.

Við göngum snyrtilega um skólann og skólalóðina. Ætlast er til að nemendur fari út á leikvöll í
stundahléum og þar mega ekki aðrir leikir fara fram en þeir sem teljast hættulausir í margmenni.
Háreysti og hlaup á göngum eru bönnuð. Notkun reiðhjóla, hjólabretta og línuskauta er bönnuð
á leikvelli í stundahléum. Snjókast í frímínútum er óheimilt, nema á ákveðnu svæði á
skólalóðinni og með samþykki þeirra sem taka þátt. Notkun snjalltækja er með öllu óheimil í
búningsklefum, að öðru leyti vísast í „Reglur um snjalltæki nemenda í grunnskólum
Fjarðabyggðar“. Nemendur eiga ekki að fara út af skólalóð á skólatíma án heimildar. Óheimilt er
að vera með sælgæti og gosdrykki/orkudrykki á skólatíma, nema við sérstök tækifæri.

5.

Nemendur eiga ekki að hafa með sér peninga eða önnur verðmæti í skólann að þarflausu.
Skólinn tekur ekki ábyrgð á persónulegum munum nemenda.

6.

Skólinn útvegar nemendum nauðsynlegar kennslubækur þeim að kostnaðarlausu. Nemendur og
forráðamenn þeirra bera ábyrgð á þessum gögnum og verða að kaupa nýjar bækur ef þær glatast
á einhvern hátt. Ritföng til notkunar í skólanum eru nemendum að kostnaðarlausu.

7.

Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er alltaf stranglega bönnuð í og við skóla og hvar
sem nemendur eru á vegum skólans.

8.

Umsjónarkennarar skulu fjalla um skólareglur skólans með nemendum sínum sem og að kynna
forráðamönnum reglurnar. Skólareglur Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla gilda hvar sem
nemendur eru á vegum skólans.

Uppeldi til ábyrgðar miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna og unglinga og þjálfa
þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum. Vinnuaðferðunum er einnig ætlað að styðja
starfsmenn skóla við að móta sér skýra stefnu varðandi samskipti og agamál. Öðru fremur er um að
ræða aðferðir við að kenna sjálfsstjórn og sjálfsaga og styrkja einstaklinga í því að læra af mistökum
sínum.
Hegðun er annars vegar ásættanleg og eðlileg og hins vegar óásættanleg. Þarna á milli er dregin
marklína sem við nefnum “Skýr mörk“ og eiga þau að stuðla að auknu öryggi.
Mörkin okkar eru:
•
•
•
•
•

Ekkert ofbeldi né einelti.
Engin vopn né vímuefni.
Engar ógnanir, ögranir eða hótanir við neinn í skólasamfélaginu.
Engin skemmdarverk eða þjófnaðir.
Engin mismunun, t.d. vegna uppruna, fötlunar, kyns o.s.frv.

Fari nemandi yfir þessi skýru mörk er málinu vísað til stjórnenda og foreldrar/forráðamenn upplýstir um
málið og óskað um leið eftir að þeir taki þátt í lausn þess.
Við alvarleg agabrot getur komið til brottvísunar án áminningar. Komi brottvísun til framkvæmda eiga
nemandi og forráðamenn hans rétt á andmælum samkvæmt 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Ath.

Veður
Nauðsynlegt er að foreldrar og aðrir forráðamenn nemenda meti sjálfir aðstæður og sendi þá
ekki í skóla ef tvísýnt þykir um öryggi vegna óveðurs eða ófærðar. Á sama hátt eru foreldrar
beðnir að gera ráðstafanir til þess að börn verði sótt í skólann að skólatíma loknum ef óveður
skellur á meðan á skólatíma stendur. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn
þeirra sæki skóla þá skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlileg
forföll. Skólinn mun leitast við að senda SMS, ef skólahald fellur niður v/veðurs/ófærðar.

