Almennar skólareglur (endurskoðaðar 14. janúar 2010)
REGLUR UM SKÓLASÓKN OG NÁMSFRAMVINDU
1. grein
Að jafnaði skal nemandi sem er í fullu námi sækja 18 – 20 eininga nám á önn.
2. grein
a) Nemandi skal ljúka 9 einingum á önn eða 18 einingum á hverjum tveimur önnum hið
minnsta, og á þetta sérstaklega við um nemendur á fyrsta námsári. Skólanum er heimilt að
víkja frá þessu lágmarki þegar nemendur eiga færri einingar eftir til lokaprófs. Skólanum er
ekki skylt að endurinnrita nemanda hafi hann ekki náð lágmarkseiningafjölda á tveimur
önnum í röð. Einingar fyrir íþróttir teljast með í þessu tilliti, en ekki einingar sem fást án
tímasóknar, svo sem fyrir skólasókn.
b) Nemanda er heimilt að þreyta reglulegt annarpróf þrívegis í sama áfanga.
c) Reglulegt nám til stúdentsprófs skal taka 11 annir mest og reglulegt tveggja ára nám 7 annir
mest.
d) Einkunnir í framhaldsskólum eru gefnar í heilum tölum frá 1 til 10. Til að standast áfangapróf
og fá leyfi til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunn 5. Þó er nemanda
heimilt að útskrifast með einkunnina 4 ef um lokaáfanga eða stakan áfanga er að ræða.
Þessir áfangar gefa ekki einingar.

3. grein
Skólinn getur heimilað nemendum að taka stöðupróf til að skera úr um það hvaða áfanga þeir geta
lagt stund á í viðkomandi grein. Stöðupróf eru einkum haldin í tungumálum og á vegum
Menntaskólans við Hamrahlíð tvisvar á ári, í desember og seint í ágúst.
4. grein
Um skólasókn dagskólanemenda við Menntaskólann á Ísafirði gilda þessar reglur:
a) Nemendum er skylt að mæta stundvíslega í allar kennslustundir. Fjarvistir eru skráðar
daglega.
b) Sé nemandi fjarverandi frá kennslu hlýtur hann 1 fjarvistarstig. Komi nemandi of seint til
kennslu hlýtur hann 0,33 fjarvistarstig. Nemandi telst fjarverandi sé hann ekki kominn 15
mínútum eftir að kennslustund hófst.
c) Einstökum kennurum er óheimilt að gefa leyfi, en það getur skólameistari gert.

d) Foreldrar/forráðamenn nemenda yngri en 18 ára þurfa að tilkynna veikindi sinna barna á
skrifstofu skólans fyrir klukkan 10 á morgnana. Sama á við um eldri nemendur sem búa í
foreldrahúsum. Aðrir staðfesti með vottorði hið fyrsta. Sé um langtímaveikindi að ræða skal
hafa samband við námsráðgjafa skólans.
e) Sé nemandi veikur í einn dag hlýtur hann fjarvistarstig í þeim tímum sem hann sækir ekki.
Forráðamenn/foreldrar nemenda undir 18 ára aldri staðfesti veikindi barna sinna, aðrir
nemendur skili inn vottorði því til staðfestingar. Ef nemandi er veikur lengur ber honum að
skila inn læknisvottorði því til staðfestingar. Veikindi eru skráð sem fjarvist þar til vottorð
berst.
d) Verði mæting nemanda í áfanga óásættanleg fær hann skriflega áminningu. Breyti
viðkomandi ekki hegðun sinni telst hann hættur í áfanganum.
e) Verði heildarmæting nemanda óásættanleg telst hann hafa sagt sig úr skólanum.
f)

Tvenns konar mæting er skráð við skólann. Mæting sem kemur fram á einkunnablaði er að
teknu tilliti til vottorða og leyfa.
1. Raunmæting sem er mæting nemenda án tillits til vottorða og leyfa, nema um sé að
ræða leyfi vegna námsleyfa sem skólinn skipuleggur. Raunmæting og ástundun er
reiknuð inn í náms/vinnueinkunn nemenda í hverri grein og gildi að lágmarki 5% af
heildareinkunn.
2. Skólasóknareinkunn er birt á prófskírteinum nemenda. Skólasóknareinkunn er
einkunn fyrir skólasókn þegar búið er að draga frá veikindi og önnur lögleg forföll
(gildir ekki fyrir eldri nemendur sem útskrifast úr fyrra kerfi). Einkunn er gefin
samkvæmt eftirfarandi einkunnastiga:
Mæting í prósentum eftir að tekið hefur verið tillit til vottorða Einkunn
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g) Nemendur fá eina einingu fyrir mætingu ef þeir uppfylla eftirfarandi skilyrði: Mæting fari
ekki undir 95% og nemandinn hafi ekki fengið frádregnar fleiri en 6 kennslustundir vegna
veikinda eða leyfa.
h) Nemendur geta sótt um undanþágur frá skólasókn í áföngum sem ekki eru í boði í dreifnámi,
ef aðstæður krefjast þess. Um það gilda sérreglur. Skólaráð veitir slíkt leyfi með því skilyrði
að gerður verði skriflegur samningur milli nemandans og viðkomandi fagkennara.
i)

Hafi nemandi sótt 95% eða meira af kennslustundafjölda á önn hlýtur hann eina einingu
fyrir. Hafi nemandinn auk þess fengið 8.5 eða meira í námseinkunn getur kennari farið þá
leið í námsmati að nemandinn eigi þess kost að þreyta ekki lokapróf en sé það þó heimilt.
Þetta gildir þó ekki um lokaáfanga til stúdentsprófs.

j)

Ef nemandi getur ekki stundað íþróttir, skal hann skila inn læknisvottorði til ritara skólans
innan tveggja vikna frá upphafi hverrar annar. Einingar sem þannig tapast skulu bættar með
öðrum einingum.

5. grein
Utanskólanám (P-áfangar)
Hægt er að leyfa nemendum að skrá sig til náms í einstökum áföngum án tímasóknar ef áfangi er
ekki í boði í dreifnámi. Kallast þeir áfangar prófsáfangar (P-áfangar). Þetta á einkum við ef um mikla
töfluárekstra er að ræða.
Um P-áfanga gilda þessar reglur:
a) Nemandi sækir um til skólaráðs að fá að taka næsta áfanga sem P-áfanga. Umsóknir um Páfanga skulu hafa borist skólaráði áður en 2 vikur eru liðnar af önn.
b) Aldrei skulu dagskólanemar taka fleiri P-áfanga en sem nemur 6 einingum, að undanskilinni
síðustu önn nemandans.
c) P-nemendur skulu hafa samband við áfangastjóra og geri síðan samning við kennara í
upphafi annar. P-umsókn er síðan afgreidd í skólaráði.
Dreifnám
Dreifnám við MÍ er nám sem stundað er án reglulegrar tímasóknar. Nemandinn er í sambandi við
kennarann í gegnum námsumsjónarkerfið Moodle. Nauðsynlegt er að vera með tölvu og
internettenginu til að geta stundað námið. Dreifnámsnemandi greiðir innritunargjald annarinnar og
kennslugjald fyrir hverja einingu í dreifnámi. Dagskólanemandi í MÍ sem tekur áfanga í dreifnámi
greiðir einungis kennslugjaldið.

REGLUR UM PRÓFTÖKU
1. grein
Ef nemandi er veikur í prófi skal hann tilkynna það til ritara áður en klukkustund er liðin af prófinu.
Veikindin ber að staðfesta um leið og nemandi kemst til fullrar heilsu með því að útfylla þar til gert
eyðublað sem fæst hjá ritara. Nemandi sem ekki skilar inn þessu eyðublaði hefur þar með fyrirgert
rétti sínum til sjúkraprófs. Hafi nemandi sótt 95% kennslustunda á önn og fengið einkunnina 8,5 eða
meira í námseinkun getur kennari farið þá leið í námsmati að nemandinn eigi þess kost að þreyta
ekki lokapróf en sé það þó heimilt. Þetta gildir þó ekki um loka áfanga til stúdentsprófs.

2. grein
Nemendum ber að sitja hið minnsta eina klukkustund við verkefni sitt í hverju annarprófi. Komi
nemandi meira en einni klukkustund of seint til prófs, hefur hann glatað rétti sínum til að þreyta
prófið.
3. grein
Nemanda, sem fellur í einum áfanga eða fleirum, er heimilt að endurtaka próf í 6 námseiningum, séu
einkunnir í þeim 3 eða hærri. Þetta ákvæði gildir þó ekki um íþróttaáfanga (ÍÞR).
4. grein
Nemandi sem verður uppvís að því að hafa rangt við í prófi telst fallinn á prófinu. Sé brotið alvaralegt
á hann á hættu brottvikningu úr skóla, tímabundið eða til frambúðar, eftir alvarleika brots. Hið sama
gildir um misferli þar sem námsmat felst í öðru en skriflegu prófi.

REGLUR UM HEGÐUN OG UMGENGNI Í KENNSLUSTUNDUM
Vel undirbúinn nemandi stuðlar að góðum og árangursríkum kennslustundum.
a. Nemendur skulu koma stundvíslega til kennslu. Komi nemandi of seint skal hann biðjast
afsökunar á trufluninni. Ef þetta er ekki gert getur nemandi átt það á hættu að fjarvist verði
skráð í viðkomandi tíma eða tímum.
b. Nemendur eiga ekki að snæða í kennslustundum.
c. Kennari ræður einn hvernig borðum er raðað upp í kennslustofu hverju sinni.
d. Nemendur skulu taka tillit hver til annars og gefa gott næði til náms.
e. Samræðum við sessunauta skal haldið í lágmarki. Verði mikil brögð að þessu skulu
sessunautar aðskildir.
f.

Slökkt skal á farsímum og öðrum tækjum áður en komið er til kennslustundar.

g. Ferðum á salerni skal haldið í lágmarki meðan á kennslu stendur.
h. Nemandi skal aldrei yfirgefa kennslustund nema með leyfi kennarans.
i.

Ef nemandi mætir án viðeigandi kennslugagna í kennslustund, er óvirkur eða fer ekki eftir
fyrirmælum kennara hefur kennari heimild til að vísa nemanda úr kennslustund.

j.

Nemendur skulu ávallt fara eftir fyrirmælum kennara um notkun tölvu og annarra
kennslugagna í kennslustund ef verði misbrestur á hefur kennari heimild til að vísa nemanda
úr kennslustund.

k. Ef nemanda, yngri en 18 ára er vísað úr kennslustund, ber að tilkynna það til
umsjónarkennara og forráðamanns.

Tíminn er dýrmætur og hann líður hratt – virðum þann tíma sem ætlaður er til náms og kennslu.

REGLUR UM UMGENGNI Í OG VIÐ SKÓLANN

1. grein
Nemendur skulu ganga hreinlega og prúðmannlega um húsakynni skólans og fara vel með muni
hans. Þeir skulu vera hreinlegir og snyrtilegir í klæðaburði.

2. grein
Til þess er ætlast að nemendur fari úr útiskóm í forstofu og gangi á inniskóm í skólahúsi og á
heimavist.

3. grein
Hvergi má fleygja frá sér rusli í húsum skólans eða á lóð hans, heldur skulu notaðar bréfakörfur og
ruslafötur. Skilja skal eftir yfirhafnir og útiklæðnað í fatahengjum við anddyri skóla eða heimavistar.
Þess skal þó gæta að skilja ekki peninga eða önnur verðmæti eftir í yfirhöfnunum þar.

4. grein
Nemendur gæti þess að valda ekki öðrum ónæði á starfstíma, hvort heldur eru kennslustundir eða
lestímar. Því er beint til nemenda að sýna einnig í hvívetna háttvísi og prúðmennsku á almannafæri.

5. grein
Ef nemandi veldur skemmdum á húsnæði eða munum skólans, ber honum að skýra skólameistara
eða umsjónarkennara frá því. Til þess er ætlast að nemandi bæti skemmdir sem hann er valdur að,
eftir ákvörðun skólameistara.
6. grein
Reykingar eru bannaðar í skólahúsinu og á skólalóðinni sem og öll notkun tóbaks. Nemendur eiga
ekki að nota tyggigúmmí í skólanum, og mælst er til þess að neysla matar og drykkjar fari ekki fram í
kennslustundum.
7. grein
Nemendum og starfsmönnum skólans er óheimilt að neyta eða vera undir áhrifum áfengis eða
annarra vímugjafa í húsakynnum skólans. Sama gildir um samkomur á hans vegum og skólaferðalög.
8. grein
Um hegðun og umgengni á heimavist gilda sérstakar reglur umfram þessar.

9. grein
Auglýsingar má ekki festa upp annars staðar en á auglýsingatöflur, nema með sérstöku leyfi. Aðilar
utan skólans mega ekki festa upp auglýsingar í húsakynnum hans nema með leyfi skólameistara.

10. grein
Brot á reglum þessum geta varðað viðurlögum og jafnvel brottvísun úr skóla.

11. grein
Reglur um busavígslur skólans
a. Busavígslur eiga að vera skemmtileg tilbreyting í skólastarfi og skilja eftir sig ánægjulegar
minningar með öllum þeim sem að þeim koma, jafnt nýnemum sem eldri bekkingum.
b. Busavígsla má aldrei fela í sér meiðingar, ofbeldi eða skemmdir á eigum nemenda.
c. Busavígslur eru liður í félagslífi nemenda og því skulu þær fara fram á lóð skólans undir
tilsjón kennara og stjórnenda.
d. Nemendaráð og þriðjubekkingar annast framkvæmd vígslunnar og bera ábyrgð á því
gagnvart skólameistara að þær fari vel fram.
e. Busavígsla fer fram fyrsta föstudag skólaársins og aldrei síðar en í annarri kennsluviku.
f. Allt vatnssull í aðdraganda busavígslunnar er bannað innan veggja skólans.

