REGULAMIN SPOŁECZNEGO LICEUM STO
W STARACHOWICACH
Postanowienia wstępne
§1
Społeczne Liceum STO w Starachowicach zwane dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady
zawarte w statucie szkoły, przepisach obowiązujących w placówkach niepublicznych
i wewnątrzszkolnych regulaminach.
Regulamin szkoły jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad postępowania uczniów,
nauczycieli, pracowników i rodziców.

ROZDZIAŁ I:
Organizacja pracy szkoły

§2
1. Szkoła funkcjonuje we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 700 do 1630 .
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania norm i zasad
zawartych w Regulaminie Szkoły.

§3
1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 800 ( jeżeli organizacja pracy szkoły tego
wymaga, dopuszcza się rozpoczynanie zajęć w późniejszych godzinach) i trwają zgodnie z
planami lekcyjnymi w poszczególnych klasach.
2. W szkole obowiązują 10-minutowe przerwy, z wyjątkiem przerwy po piątej lekcji
(od 1225 do 1245) i po siódmej godzinie lekcyjnej ( 5- minutowa przerwa).

§4
Zajęcia obejmują osiem godzin lekcyjnych, przebiegających według następującego
harmonogramu:
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Czas trwania lekcji
8.00 - 8.45
9.55 - 9.45
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9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.40 - 12.25
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
§5

Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora
szkoły.
§6
Wszyscy uczniowie w trakcie zajęć i przerw są zobowiązani do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa oraz regulaminów zachowania w pracowniach: chemiczno –fizycznej,
biologicznej, informatycznej, bibliotece, sali gimnastycznej, które stanowią załącznik
nr 1,2,3,4,5,6.
§7
Na wszystkie zajęcia w tym sportowe organizowane poza budynkiem szkolnym uczniowie
przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela .
§8
1. Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwienia jego nieobecności na zajęciach
szkolnych.
2. Obowiązkiem ucznia po powrocie do szkoły jest zgłoszenie się do nauczyciela, w którego
zajęciach nie uczestniczył, w celu ustalenia sposobu i terminu uzupełnienia omawianych
zagadnień.
§9
1. Uczniowie wybierają zajęcia dodatkowe zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez
szkołę.
2. Uczeń zobowiązany jest do uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe.
3. Nieobecność na zajęciach dodatkowych podlega obowiązkowemu usprawiedliwieniu.
§10
1. Za zajęcia organizowane przez szkołę w czasie wolnym odpowiedzialność ponosi
prowadzący je nauczyciel.
2. Nauczyciel prowadzący, o których mowa w ust.1 obowiązany jest uzyskać akceptację
dyrektora szkoły odnośnie terminu i programu zajęć.
3. W przypadku zajęć poza terenem szkoły obowiązuje wypełnienie karty wycieczki.
Zatwierdzenie karty jest równoznaczne z upoważnieniem do prowadzenia zajęć poza terenem
szkoły.

ROZDZIAŁ II:
Dyscyplina pracy
§11
Lekcja
1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach przewidzianych
w rozkładzie zajęć.
2. W przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest do zachowania ciszy i natychmiastowego
zajęcia miejsca w klasie. Wyjaśnienie przyczyny spóźnienia winno odbyć się po zakończeniu
zajęć.
3. Uczniom nie wolno wychodzić z zajęć lekcyjnych bez wyraźnej zgody nauczyciela.
4. Dyżurny klasowy na samym początku lekcji sprawdza, czy w sali panuje porządek ( m. in.
czysta tablica i w razie potrzeby pomaga nauczycielowi w przyniesieniu i wykorzystaniu
pomocy dydaktycznych). Po skończeniu lekcji czyści tablicę, zbiera pomoce, sprawdza
ogólny porządek w sali.
5. Uczniowie podczas lekcji nie mogą korzystać z żadnych sprzętów elektronicznych (telefon
komórkowy, aparat fotograficzny, dyktafon itp.). Muszą być one pozostawione szafce ucznia.
Mogą z nich korzystać w szczególnych przypadkach, tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
6. Z ważnych powodów uczeń może uzyskać zwolnienie z części zajęć w danym dniu, po
okazaniu pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów). Prośba powinna zawierać: datę,
godzinę i przyczynę zwolnienia oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna).
§12
Przerwa
1. Uczniowie w czasie przerw przebywają na korytarzach szkolnych dla nich przeznaczonych.
Mogą także korzystać z biblioteki, sklepiku i sekretariatu.
2.W salach lekcyjnych mogą tylko pozostawać pod opieką nauczyciela.
3. Uczniowie mogą opuścić szkołę dopiero po zakończeniu wszystkich zajęć planowanych
na dany dzień.

Wyposażenie ucznia
§13
Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniowi podstawowych elementów wyposażenia
szkolnego tj:
●

odpowiedniego stroju do ćwiczeń sportowych,

●

podręczników wg wykazu przedstawionego przez nauczycieli,

●

zeszytów oraz przyborów szkolnych.

Porządek na terenie szkoły
§14
1.Uczniowie poszczególnych klas zobowiązani są do utrzymywania porządku w swoich
salach. Za realizację tego obowiązku odpowiedzialny jest wychowawca klasy i nauczyciel
prowadzący zajęcia.
2. Wychowawca odpowiedzialny jest za opracowanie wraz z uczniami swojej klasy
regulaminu i harmonogramu dyżurów.
§15
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w szkole.
2. Za wyrządzone przez ucznia szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą jego
rodzice.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów (np.
telefony komórkowe, tablety itp.).
§ 16
Uczeń ma bezwzględny zakaz:
● przebywania w szkole pod wpływem substancji psychoaktywnych;
● wnoszenia do szkoły substancji psychoaktywnych;
● wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
● korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas

lekcji.
● rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy

i zgody zainteresowanych;

ROZDZIAŁ III
Ubiór szkolny
§17
1. Wygląd i ubiór szkolny ucznia winien być odpowiedni do okoliczności.
2. Codzienny strój uczniowski powinien być stosowny do roli ucznia, estetyczny czysty
i skromny, pozbawiony elementów wulgarnych, prowokujących i wyzywających ( znaków,
napisów, symboli)
3. Dopuszcza się noszenie przez uczniów drobnej biżuterii, np. kolczyków, pierścionków,
bransoletek – na własną odpowiedzialność uczniów, zgodnych z przepisami bhp.

§18
1. Zabrania się noszenia przez dziewczęta:
● bluzek i sukienek z tzw. „odkrytymi plecami”, z dużymi dekoltami;
● zbyt krótkich bluzek (odsłaniających brzuch); zbyt krótkich spódniczek;
● mocnego makijażu (dopuszcza się używania kosmetyków korygujących w

pastelowych kolorach);
● tkanin prześwitujących, ozdobnych, mających charakter wieczorowy i balowy
● butów na bardzo wysokim obcasie, wysokiej podeszwie typu platforma

§19
1.W dniach świątecznych w szkole obowiązuje szkolny strój galowy, tj:
dziewczęta – biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie, apaszka z logo szkoły
chłopcy – ciemny garnitur, biała koszula, krawat z logo szkoły
2. Jako „dzień świąteczny” rozumie się:
● Rozpoczęcie i Zakończenie roku szkolnego,
● Święto szkoły,
● Szkolne wyjazdy do teatru, filharmonii, opery,
● Inne zapowiedziane wydarzenia lub uroczystości (np. wyjście na konkurs).

ROZDZIAŁ IV:
Postępy i osiągnięcia ucznia
§20
W celu zapewnienia rodzicom informacji na temat osiągnięć szkolnych ich dziecka
oraz funkcjonowania placówki szkoła podejmuje następujące działania:
● organizuje zebrania ( zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami);
● prowadzi dodatkowe spotkania indywidualne z rodzicami w przypadku zaistnienia

takiej potrzeby;
● utrzymuje aktualny zestaw ogłoszeń na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej

szkoły;
● nawiązuje kontakt z rodzicami przez e-dziennik.

Postanowienia końcowe
§21
1. W sytuacjach spornych, nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu – decyduje
dyrektor szkoły.
2. Regulamin został uchwalony 5 września 2019 roku

Prezes STO

Dyrektor szkoły

