Reglur þessar eru hluti af stefnu Dalvíkurskóla í samskiptum.
Þær gilda í öllu starfi Dalvíkurskóla.
Markmið skólareglna er að skapa góðan skólabrag og jákvæð og uppbyggileg samskipti.
Hér fyrir neðan er skilgreining á hvað telst æskileg hegðun og hvað ekki.
ÆSKILEG HEGÐUN NEMANDA
Eftirfarandi lýsing á við um hegðun langflestra nemenda Dalvíkurskóla.
Nemandi:
•
•
•
•
•
•
•

Hefur stjórn á eigin hegðun, bæði orðum og gerðum.
Sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu, kurteisi og tillitsemi.
Leysir úr vandamálum af skynsemi og án ofbeldis.
Virðir eigur skólans og annarra.
Hlýðir fyrirmælum starfsfólks.
Er virkur og ábyrgur í námi og starfi.
Mætir á réttum tíma í kennslustund.

ÓÁSÆTTANLEG HEGÐUN NEMANDA
Til að nemendur átti sig betur á því hvar mörkin milli æskilegrar og óásættanlegrar
hegðunar liggja verða nemendur að gera sér grein fyrir hvað telst óásættanleg hegðun.
Við sættum okkur ekki við að nemandi:
• Eyðileggi, hindri eða trufli skólastarf, vinnu nemenda eða starfsfólks.
• Hlýði ekki vinsamlegum ábendingum.
• Gangi í eigur annarra, skemmi eða steli.
• Valdi öðrum kvíða og óöryggi.
• Leggi aðra í einelti.
• Ógni öryggi annarra í skólanum.
• Renni sér á handriðum eða hendi einhverju milli hæða.
• Taki upp hljóð- eða myndbönd á hverskonar rafeindatæki án leyfis.
LÖGBROT
Við líðum ekki lögbrot eins og:
• Ofbeldi.
• Að nemendur hafi á sér, neyti eða séu undir áhrifum vímuefna.
• Að nemendur hafi á sér eða neyti tóbaks og munntóbaks.
• Að koma með eða beita bareflum, eggvopnum, skoteldum eða eldfærum.
• Þjófnað eða skemmdarverk.

Virðing
• Nemendur gangi frá útifötum á viðeigandi staði.
• Nemendum ber að sýna kurteisi og tillitsemi þegar þeir ganga um skólahúsnæðið
og í öllum ferðum á vegum skólans.
• Nemendur taki ofan í matsal/hátíðarsal.
• Nemendur eiga að neyta hádegismatar í matsal skólans.
• Nemendur í 8. – 10. bekk sem eru með hádegisnesti mega neyta þess í miðrými.
Í frímínútum eiga þeir að neyta matar í miðrými eða kennslustofum.
• Nemendur virði tímamörk og reglur á fótboltavelli.

Öryggi
• Nemendur í 1. – 6. bekk eiga að vera í skólabyggingunni eða á skólalóð
á skólatíma.
• Nemendur 7.-10. bekkjar þurfa að fá leyfi á skrifstofu skólans eða hjá kennara
ef þeir þurfa að fara af skólalóð á skólatíma. Nemendum er heimilt að yfirgefa 		
skólalóð í hádegishléi.
• Nemendur 1. bekkjar mega fara milli heimilis og skóla á hjólum
í fylgd með fullorðnum.
• Starfsfólk tilkynni forráðamönnum ef nemandi kemur hjálmlaus í skólann.
• Nemendum er óheimilt að nota reiðhjól, hjólabretti, hlaupahjól, línu- og
hjólaskauta og hjólaskó á skólalóðinni. Þó er nemendum leyfilegt að fara á
ofantöldu í íþróttamiðstöð og tónlistarskólann í fyrstu og síðustu kennslustund.
• Nemendur eiga að bíða eftir skólabíl við aðalinngang skólans.
• Nemendur spenni öryggisbelti í skólabíl og sýni bílstjóra fyllstu kurteisi.

Ábyrgð
• Nemendur bera ábyrgð á því að sími trufli ekki kennslustund.
• Nemendur sýna ábyrga hegðun á notkun og meðferð gsm síma.
• Nemendur taka einungis upp hljóð, myndir eða myndbönd með leyfi frá viðkomandi
og gæti fyllsta velsæmis.
• Nemendur noti gsm síma og hljóðpotta (I-pod) í kennslustundum með leyfi kennara.
• Nemendur bera sjálfir ábyrgð á öllum tækjum í persónulegri eigu.
• Nemendur 1. – 6. bekkjar er óheimilt að vera með gsm síma í skólanum,
nema með leyfi starfsmanns.
• Nemendur komi með hollt nesti í skólann.
• Nemendum er einungis heimilt að neyta sælgætis eða kolsýrðra drykkja í skólanum
við sérstök tækifæri.

