Regulamin klas liceum o profilu ratownictwo medyczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we
Wrześni zawarte są w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów klas
licealnych o profilu ratownictwo medyczne. Stanowi aneks do Statutu Szkoły oraz
załącznik do programowo-organizacyjnej innowacji pedagogicznej pt. „Klasy
licealne o profilu ratownictwo medyczne”.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Regulamin określa:
1. wygląd zewnętrzny uczniów klas o profilu ratownictwo medyczne, sposób
noszenia uniformu i jego elementów oraz zasady kontroli ubioru
wyróżniającego uczniów klas o tym profilu,
2. prawa i obowiązki uczniów klas o profilu ratownictwo medyczne,
3. zasady oceniania i frekwencję uczniów klas o profilu ratownictwo medyczne.
Rozdział II
Ubiór uczniów klas o profilu ratownictwo medyczne
1. Zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu ratownictwo
medyczne jest zunifikowany strój. Obowiązują: spodnie bojówki w kolorze
czerwonym z odblaskami, koszulka t-shirt koloru czerwonego z napisem, bluza
polar w kolorze czerwonym, buty czarne typu skoczki, naszywka z logo szkoły
i klasy o profilu ratownictwo medyczne. Strój ucznia powinien być wyrazem
szacunku dla służb ratownictwa medycznego.
2. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne
schludne uczesanie. Zabrania się noszenia widocznej biżuterii, zwłaszcza
kolczyków w miejscach ekstrawaganckich, takich jak nos, usta, policzki, brwi,
język oraz ozdób typu naszyjniki, bransolety, itp. Makijaż dziewcząt musi być
stonowany, delikatny. Za niewłaściwe uznane są zachowania świadczące
o braku kultury, np. siadanie na podłodze, trzymanie rąk w kieszeniach.
3. Uczeń zobowiązany jest dbać o uniform, utrzymywać go w każdych
okolicznościach w stanie zapewniającym stosowny wygląd estetyczny oraz musi
mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
4. Odzież świadcząca o przynależności do klasy o profilu ratownictwo medyczne
nie może nosić śladów zabrudzeń, musi być prana, suszona, prasowana
i przechowywana w sposób gwarantujący zachowanie jej walorów estetycznych.

5. Zabrania się uczniom klasy o profilu ratownictwo medyczne noszenia
podstawowego ubioru w połączeniu z elementami stroju cywilnego.
6. Zabrania się trwałego lub tymczasowego deformowania części stroju
w sposób nieuzasadniony, np. poprzez nadmierne wypychanie lub obciążanie
kieszeni.
7. Uczniowie mają obowiązek noszenia stroju w czasie:
- dni, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe w ramach edukacji policyjnej,
- uroczystości , na które zostaje zaproszona klasa o profilu ratownictwo medyczne,
- uroczystości szkolnych.

8. Ubiór ucznia klasy o profilu ratownictwo medyczne powinien być zawsze zgodny
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
9. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub
notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy
o profilu ratownictwo medyczne może zostać ukarany pozbawieniem możliwości
noszenia stroju i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.
10. Nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyglądu zewnętrznego uczniów
klas licealnych o profilu ratownictwo medyczne nadzór sprawuje dyrektor szkoły
za pośrednictwem wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
którzy systematycznie kontrolują strój uczniów.
Rozdział III
Prawa i obowiązki ucznia klasy o profilu ratownictwo medyczne
1. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach w ramach ratownictwa
medycznego i zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

wiedzy dotyczącej organizacji ratownictwa w Polsce (podstawy
prawne),

znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas akcji
ratunkowej,

znajomości podstawowych zestawów ratowniczych kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz zasad ich użycia,


wiedzy na temat podstawowych elementów anatomii człowieka,



praktycznych umiejętności w działaniu indywidualnym i zespołowym,



znajomości wstępnej oraz szczegółowej oceny poszkodowanego,


przeszkolenia prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
użycia defibrylatora automatycznego,


znajomości podstaw socjologii i psychologii,


teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej stanów zagrożenia
zdrowotnego, urazów mechanicznych i obrażeń,



wiedzy na temat ochrony przed skutkami różnorodnych zagrożeń,



znajomości podstaw taktyki działań ratowniczych,



decyzyjności, analizy sytuacji i przypadku,



znajomości zasad ewakuacji ze strefy zagrożenia,


samodzielności w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji i rozwoju
ścieżki zawodowej lub naukowej z uwzględnieniem własnych predyspozycji,
zainteresowań oraz potrzeb społecznych.
2. Każdy z uczniów ma obowiązek zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz
Regulaminem klas o profilu ratownictwo medyczne, potwierdzając to
własnoręcznym podpisem i tym samym przestrzegania zapisów w nich
zawartych.
3. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień
Statutu Szkoły oraz ustalonych zasad w czasie zajęć dydaktycznych oraz zajęć
z ratownictwa medycznego, poznać historię szkoły, dbać o jej historyczny
dorobek, kultywować szkolne tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
poznać postać patrona i jego dokonania.

 Uczniowie

muszą
przestrzegać
zasad
bezpieczeństwa
zgodnie
z obowiązującymi w szkole regulaminami, zachowywać się zgodnie z normami
ogólnie przyjętych zasad etyki,
przeciwstawiać się przejawom agresji
i brutalności, szanować poglądy innych ludzi, ich godność, prawo do wolności
słowa, myśli i wyznania okazywać szacunek symbolom narodowym.

5. Uczniowie winni okazywać szacunek przełożonym, podporządkować się ich
poleceniom podczas zajęć programowych i ponadprogramowych na terenie
szkoły i poza nią, a także podczas przerw między zajęciami, szanować język
ojczysty, dbać o kulturę słowa, reagować na wszelkie objawy przemocy słownej
i wulgaryzmy.
6. Uczniowie muszą dbać o przykładną frekwencją na zajęciach dydaktycznych
i podczas szkoleń z ratownictwa medycznego, bezwzględnie podporządkować
się poleceniom kadry szkoleniowej, przepisom BHP na terenie szkoły oraz poza
nią, regulaminom podczas zajęć praktycznych i ćwiczeń wyjazdowych.
Rozdział III
Ocenianie, frekwencja
1. Za udział we wszystkich zajęciach związanych z profilem klasy uczeń
otrzymuje oceny odnotowane w specjalnym dzienniczku / indeksie .

2. Obecność na zajęciach z ratownictwa medycznego jest obowiązkowa,
a uczeń musi otrzymać ocenę pozytywną konieczną do zaliczenia tego
przedmiotu.
3. Wychowawca klasy może wnioskować o obniżenie oceny z zachowania
wobec ucznia, który nie stosuje się do wymogów w zakresie wyglądu
zewnętrznego oraz lekceważąco podchodzi do zajęć odbywających się
w ramach ratownictwa medycznego.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1. Uczeń klasy o profilu ratownictwo medyczne rozpoczynający naukę w szkole
jest zobowiązany do posiadania uniformu świadczącego o przynależności
do tej klasy.
2. Koszty zakupu odzieży i jej elementów pokrywają rodzice (prawni
opiekunowie)
ucznia.
Oświadczenie
rodziców
stanowi
załącznik
do niniejszego regulaminu.
3. Zasady zamówienia, zakupu i reklamowania odzieży są realizowane przez
rodziców w porozumieniu ze szkołą.

