Regulamin szkoły dotyczący spraw
porządkowych
w LXIV LO im. St. I. Witkiewicza
1. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły. Wszystkie
usprawiedliwienia i zwolnienia powinny znajdować się w zeszycie do korespondencji.
2. W tygodniu przed II etapem olimpiady uczniowie biorący w nim udział są zwolnieni
z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów.
3. Opiekun naukowy może zwolnić ucznia przygotowującego się do olimpiady z udziału
w zajęciach lekcyjnych, jeżeli uzna to za konieczne. Zwolnienie „olimpijczyka „ z zajęć musi
być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, a nieobecności – usprawiedliwione przez opiekuna
naukowego. Uczniowie zwolnieni z zajęć zobowiązani są do ustalenia z nauczycielami
terminu i trybu zaliczenia zaległości.
4. Opiekunowie naukowi są zobowiązani przekazać wychowawcom klas do 30 września danego
roku szkolnego listy uczestników olimpiad i konkursów. Listy te wychowawcy umieszczają w
dziennikach lekcyjnych. Opiekunowie naukowi i wychowawcy są zobowiązani do weryfikacji
tych list po I i II etapie olimpiady.
5. O zwolnieniach związanych z innymi formami aktywności szkolnej informuje nauczyciel
odpowiedzialny za ich organizację wywieszając informację i listę uczestników w pokoju
nauczycielskim. Zwolnienie ucznia z pojedynczych lekcji wymaga zgody nauczyciela
uczącego i wychowawcy.
Udział ucznia w wymianie powinien być skonsultowany z wychowawcami i nauczycielami
uczącymi tego ucznia.
6. IPN przyznawany jest uczniowi, który deklaruje udział w olimpiadzie z danego przedmiotu.
7. ITN przyznawany jest uczniowi, który uzyskał tytuł laureata w klasie I lub II. O formie
uczestniczenia finalistów i laureatów olimpiad w obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz
sposobach ich zaliczenia decyduje nauczyciel uczący w danej klasie (lub prowadzący fakultet)
w porozumieniu z olimpijczykiem i jego opiekunem naukowym oraz rodzicami.
8. Uczniowie mogą wychodzić ze szkoły w czasie zajęć tylko na pisemną lub telefoniczną prośbę
rodziców , za zgodą wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w tym czasie.
9. W czasie przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły.
10. Zgody na dłuższe indywidualne wyjazdy (powyżej 3 dni) w czasie roku szkolnego udziela na
pisemny wniosek rodziców, dyrektor szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii
nauczycieli uczących i wychowawcy.
11. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia w szkole. Obuwie powinno mieć podeszwę
nieniszczącą parkietu.
12. Nauczyciele, którzy obserwują powtarzające się nieobecności lub spóźnienia na swoich
lekcjach zobowiązani są do poinformowania wychowawcy, a ten niezwłocznie rodziców.
Informacja powinna być odnotowana w dzienniku.
Obowiązuje od 1.09.2002r (z późn. zm. z dn.1.09.11, 2.07.13)

