REGULAMIN SZKOŁY
§ 1.
Organizacja pracy szkoły
1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą od godziny 7.00 do godziny 17.00.
2. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz pracy pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor
szkoły.
3. Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach: 07.00-15.00.
4. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły do dyrektora IV LO w Słupsku.
Dyrektor przyjmuje ws. skarg i wniosków we wtorki w godzinach: 08.00-10.00.
5. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych rodzice uzgadniają,
w kolejności: z wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły.
6. Zebrania wychowawców klas z rodzicami powinny odbywać się co najmniej 4 razy w roku szkolnym.
7. Zasady rekrutacji uczniów regulują odrębne przepisy.
§ 2.
Bezpieczeństwo pobytu uczniów w szkole
1. W szkole obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, zażywania narkotyków, oraz innych
środków odurzających i używek.
2. W szkole obowiązuje przeciwstawianie się przejawom brutalności, rasizmu, wszelkiej dyskryminacji,
wulgarności.
3. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
4. Rodzice nie rozstrzygają sporów między uczniami, jest to wyłączna kompetencja kadry pedagogicznej szkoły.
5. W szkole obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów i rozmów telefonicznych na korytarzach w czasie
trwania zajęć lekcyjnych.
§ 3.
Procedury lekcyjne
1. Zachowanie się na lekcjach:
a) przed rozpoczęciem lekcji dyżurni przygotowują salę i tablicę (ustawione ławki, czysta tablica, przygotowana
kreda),
b) w szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych środków
łączności, rejestrowania audio i video podczas zajęć dydaktycznych oraz na terenie szkoły, a także podczas innych
zajęć szkolnych odbywających się poza siedzibą szkoły, chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę,
c) telefony komórkowe w czasie lekcji muszą być wyłączone i schowane,
d) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
e) po zakończeniu lekcji uczniowie zobowiązani są pozostawić po sobie porządek, nadzór sprawują nauczyciele
i dyżurujący uczniowie,
f) w pracowniach przedmiotowych, obiektach sportowych i na pływalni obowiązują odrębne regulaminy.
2. Nieobecności:
a) rodzice lub opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności ucznia,
b) usprawiedliwienie nieobecności w szkole może nastąpić poprzez:
 informację rodziców wysłaną przez e-dziennik z konta rodzica,
 dostarczanie zwolnień lekarskich lub w uzasadnionych przypadkach usprawiedliwień od rodziców na
pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,
 dostarczanie wychowawcy (tylko w wyjątkowych sytuacjach) pisemnej prośby ( przez e-dziennik) rodziców

o zwolnienie z zajęć w szkole przed terminem zwolnienia,
c) samowolne opuszczenie zajęć nie podlega usprawiedliwieniu,

3. Zwolnienia:
a) zwolnienia doraźne wymagają porozumienia z rodzicami, ucznia może zwolnić wychowawca, pielęgniarka
szkolna, pedagog szkoły,
b) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fzycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zwolnienia
lekarskiego,
c) uczeń zwolniony z wykonywania wszystkich ćwiczeń na lekcjach wychowania fzycznego może być nieobecny na
tych zajęciach, jeżeli odbywają się one na pierwszych lub ostatnich godzinach w jego szkolnym planie zajęć, za
pisemnym oświadczeniem rodziców o przejęciu odpowiedzialności za ucznia w czasie lekcji wychowania
fzycznego,
7. Strój szkolny:
a) uczeń przychodzi do szkoły ubrany schludnie,
b) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: jasna koszula/bluzka, ciemne spodnie/spódnica,
c) na lekcjach wychowania fzycznego obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe.

§ 4.
Prawa i obowiązki nauczycieli
1.Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć wynikających z planu lekcji, drugi dzwonek oznacza, że
nauczyciel powinien być już w klasie/pracowni,
b) sprawowania opieki nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem
i regulaminem dyżurów,
c) prowadzenia na bieżąco e-dziennika zajęć oraz innej dokumentacji procesu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami,
d) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami, konsultacjach indywidualnych oraz spotkaniach w ramach tzw. drzwi
otwartych,
e) informowania o sprawdzianach (zgodnie z WSO) oraz o stawianych na bieżąco ocenach i innych wpisach do
e-dziennika,
f) dopilnowania odpowiedniego przepływu informacji między szkołą a domem (dotyczy wychowawców).
2. Nauczyciel ma prawo do:
a) modyfkowania programu i procesu dydaktycznego w oparciu o podstawę programową,
b) stosowania autorskich metod nauczania, w celu osiągnięcia dobrych wyników,
c) określania zasad funkcjonowania ucznia na jego przedmiocie, określania własnego systemu i kryteriów
oceniania (zgodnego z WSO), ustalania liczby możliwych nieprzygotowań.
§ 5.
Prawa i obowiązki rodziców
1. Rodzice mają prawo:
a) wglądu do Statutu, Regulaminu szkoły i innych aktów prawnych obowiązujących w szkole, dostępnych na
stronie internetowej i w sekretariacie szkoły,
b) wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i składania wniosków do
odpowiednich organów szkoły lub do organu prowadzącego,

c) współpracy oraz indywidualnego załatwiania spraw dotyczących problemów wychowawczych i edukacyjnych
ich dziecka przez wychowawcę lub pedagoga/psychologa szkolnego,
d) odwoływania się od decyzji Dyrektora lub uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z procedurami określonymi
przez WSO.
2. Rodzice mają obowiązek:
a) zapoznania się ze Statutem szkoły, Regulaminem szkoły oraz innymi przepisami prawa wewnątrzszkolnego
obowiązującego w IV LO,
b) usprawiedliwiania nieobecności dziecka pisemnie w terminie siedmiu dni; usprawiedliwienie winno mieć formę
pisemną i zawierać datę nieobecności, przyczynę i wyraźny podpis jednego z rodziców/opiekunów, możliwe jest
usprawiedliwienie nieobecności w rozmowie osobistej lub telefonicznej rodzica (opiekuna) z wychowawcą lub
sekretarzem szkoły,
c) występowania (na piśmie) do Dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na długoterminową nieobecność
ucznia z innej przyczyny niż choroba,
d) uczestniczenia w zebraniach klasowych organizowanych przez szkołę,
e) systematycznego monitorowania postępów ucznia w szkole i osobistego kontaktu z wychowawcą
i nauczycielami,
f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez ucznia w wyniku jego
postępowania niezgodnego ze statutem lub regulaminem szkoły.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie wszystkich swoich uczniów ze statutem szkoły, regulaminem
szkoły wraz z załącznikami, wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO).
2. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują cała społeczność szkolną.
3. Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

