Skólareglur Holtaskóla
Skólareglur eru kynntar fyrir nemendum á hverju hausti. Reglurnar eru til að auðvelda
samstarfið, ánægju og vellíðan allra og eru foreldrar beðnir að hvetja börn sín að fara eftir
þeim. Brot á reglum þessum skal farið með samkvæmt reglum um meðferð agamála.

Kurteisi: Starfsmenn og nemendur skólans sýni hverjir öðrum fyllstu kurteisi og komi fram af
prúðmennsku janft innan skólans sem utan s.s. í ferðalögum á vegum skólans.

Stundvísi: Allir leggi sig fram við nám og störf og mæti stundvíslega í kennslustundir. Fjarvistir
vegna veikinda skal tilkynna í skólann samdægurs, ef veikindi vara lengur en einn dag skal
tilkynna veikindi á hverjum degi.

Umgengni: Allir temji sér góða umgengni og forðist óþarfa hávaða, gangi vel um skólann og
þann búnað sem þeir fá til afnota s.s. bækur og áhöld. Á skólatíma fari allir úr útiskóm við
inngang og setji þá í skóhillur. Höfuðföt og yfirhafnir eru óheimil í kennslustundum og á sal
skólans.

Reglur um tækjanotkun (símar, ipadar)
Tæki og tól:
•

notkun hjóla, hjólabretta, hjólaskauta og vélhjóla er bönnuð á skólalóðinni á skólatíma

•

notkun þessara hluta er að sjálfsögðu aldrei heimil innan skólans

•

nemendum á yngsta og miðstigi er óheimilt að vera með tæki í skólanum sem ekki
tengjast náminu s.s. farsíma, spilara af ýmsu tagi s.s. iPad, leikjatölvur o.þ.h.

•

óheimilt er að hafa meðferðis í skólann tól sem hugsanlega geta valdið skaða s.s.
eldfæri eða hnífa

•

við brot á þessum reglum verður viðkomandi tæki eða tól gert upptækt og haft í vörslu
stjórnenda þar til foreldri/forráðamaður sækir það

Prófreglur og verklagsreglur um sjúkrapróf
Eftirfarandi prófareglur voru samþykktar árið 2014 og eru í gildi í öllum prófum í Holtaskóla.
•

Eftir að próf hefst skulu nemendur sitja kyrrir í sætum sínum.

•

Nemendur skulu forðast að valda truflun á próftíma.

•

Rétta ber upp hönd þurfi nemandi að ná sambandi við kennara.

•

Nemendum ber að hlýða fyrirmælum.

•

Samtöl eða önnur samskipti milli nemenda eru óleyfileg meðan á prófi stendur, svo og
notkun óleyfilegra hjálpargagna.

•

Nemendum er skylt að hafa meðferðis skriffæri og tilskilin gögn.

•

Þegar nemandi hefur lokið prófi er honum heimilt að skila prófgögnum.

•

Sé próftíma ekki lokið er nemanda heimilt að lesa í yndislestrarbók eða öðru lesefni þar
til próftíma er lokið. Hann skal þó ávallt gæta þess að trufla ekki þá sem ekki hafa lokið
prófi.

•

Vilji nemandi gera athugasemd við próf eða framkvæmd þess skal hann koma athugasemdum sínum á framfæri við umsjónarkennara sinn strax að loknu prófi.

Brot á prófreglum
•

brot á prófreglum geta varðað brottrekstri úr prófi

•

komi til brottvísunar fær sá nemandi einkunnina 1 í prófinu

Sjúkrapróf
Á skólaárinu eru nemendur að safna saman í námsmat sem verður að lokamati næsta vor.
Námsmatið samanstendur af fjölmörgum þáttum, m.a. formlegum prófum sem lögð eru fyrir í
kennslustundum. Ef nemandi er af einhverjum orsökum fjarverandi þegar prófið er lagt fyrir, á
hann að taka svokallað sjúkrapróf. Sjúkraprófin fara fram á hverjum þriðjudegi kl. 14.00.

Nemandi sem var fjarverandi á prófadeginum á að taka sjúkrapróf næsta þriðjudag þar á eftir
eða í síðasta lagi á þarnæsta þriðjudegi eftir að prófið var lagt fyrir. Nemendur hafa sem sagt
tvo þriðjudaga til þess að þreyta sjúkraprófið. Eftir þann tíma missir nemandi réttinn og
námsþátturinn verður ekki hluti af lokamati hjá nemandanum.

Ef um langvarandi veikindi er að ræða eða aðrar sambærilegar aðstæður á nemandinn eða
forráðamaður hans að hafa samband við kennarann sem allra fyrst eða í síðasta lagi innan
tveggja vikna frá því að prófið var lagt fyrir. Að öðrum kosti fellur rétturinn niður til að þreyta
sjúkraprófið.

Reglur um ástundun
Nemendur byrja í upphafi skólaárs með einkunnina 10. Ef nemendur fá færslur sem
virka til frádráttar, lækkar einkunnin.

Færslur til lækkunar eru eftirfarandi:
Vísað úr tíma: -1,0

Ósæmileg hegðun: - 0,5

Fjarvist: - 0,5

Seint: - 0,2

Heimanám óunnið: - 0,2

Án námsgagna: - 0,2

Truflun í tíma: - 0,1

Vanvirkur í tíma: - 0,1

Ólesinn: - 0,1

Umsjónarkennarar fylgjast með ástundun umsjónarnemenda sinna og einnig sendir
skrifstofustjóri stöðuna heim í gegnum Mentor á hverjum föstudegi. Á samskiptadegi 20 janúar
2020 munu umsjónarkennarar, nemendur og forráðamenn fara yfir stöðuna. Eftir það uppgjör
fá nemendur nýja einkunn (10,0) sem gildir út skólaárið.

Nemendur geta óskað eftir afskriftarsamningum. Hægt er að gera slíka samninga tvisvar
sinnum frá ágústmánuði til janúarloka og síðan aftur tvisvar sinnum frá febrúarmánuði til
skólaloka í júní. Afskriftarsamningar virka á þá leið að ef nemandi fær enga frádráttarfærslu í
tvær vikur, mun umsamin færsla verða afskrifuð og skólasóknareinkunnin hækkar í kjölfarið.

Nemanda sem hefur verið vísað úr tíma eða fengið ósæmilega hegðun, hefur enga
samningsstöðu. Nemendur sem vilja bæta ráð sitt og óska eftir afskriftarsamningi, eiga að snúa
sér til skólastjóra eða deildarstjóra.

Til foreldra
Ef nemanda gengur illa að fylgja þessum reglum verður haft samband við foreldra svo þeir geti
rætt við barn sitt. Ef það hefur ekki tilætluð áhrif getur kennari farið fram á að fá foreldra í
skólann til að vera með barninu og finna viðunandi lausn.

Viðbrögð grunnskóla Reykjanesbæjar vegna ófullnægjandi skólasóknar

Reglur um meðferð agamála
1.þrep
I. skráning

Kennarar
Starfsfólk

II. skráning Umsjónarkennari
Nemandi
2.þrep
III.
skráning
IV.
skráning

3. þrep

Umsjónarkennari
Foreldrar

Deildarstjóri
Nemandi

Kennarar og/eða starfsfólki skólans ber að hafa
samband við umsjónarkennara um þá nemendur
sem brjóta af sér og taka ekki tiltali.
Umsjónarkennari ræðir við nemandann og upplýsir
foreldra.
Umsjónarkennari boðar foreldra á fund, unnið er að
lausn málsins.

Deildarstjóri ræðir við nemanda og foreldra. Beri
það

ekki

árangur

visar

hann

málinu

til

nemendaverndarráðs.

Skólastjórn

Forráðamenn mæta með nemandanum og gerður

forráðamenn

er skriflegur samningur milli aðila. Málið tekið fyrir

nemandi

á nemendaverndarráðsfundi.

Nemendaverndarráð

Ef

samningurinn

er

ekki

haldinn

tekur

nemendaverndarráð ákvörðun um næstu skref.

Ath. öll viðtöl skulu skráð, hverjir eru mættir, hvenær, og helstu málsatvik.

