Regulamin
Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Poświętnem

Podstawa prawna
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem, zwana dalej Szkołą działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w oparciu
o zasady sformułowane w Statucie, obowiązujące w Szkole Regulaminy oraz
zarządzenia Dyrektora Szkoły.
Organizacja pracy Szkoły
§1
1.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej
im. Porucznika Stanisława Lecha w Poświętnem.

2.

Budynek, w którym odbywają się zajęcia, jest otwarty od godz. 730 do 1730,
w czasie imprez szkolnych i innych spotkań – wg potrzeb.

3.

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów wg odrębnego harmonogramu,
w dniach pracy Szkoły.

Zajęcia edukacyjne
§2
Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach, od 800 do 1700, z tym, że:
1.

Przerwa śniadaniowa trwa od godziny 930 do 940,

2.

Przerwa obiadowa trwa od 1245 do 1305.
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Godziny zajęć

Czas trwania
8.00 – 8.45

1

8.45 – 9.30

2

9.35 – 10.20

3

10.20 – 11.05

4

11.15 – 12.00

5

12.00 – 12.45

6

13.00 – 13.45

7

13.45 – 14.30

8

14.35 – 15.20

9

15.20 – 16.05

10

16.10 – 16.55

11

Porządek i dyscyplina pracy słuchaczy
§3
1.

Wygląd i ubiór słuchacza winien być stosowny do okoliczności pobytu
słuchacza w Szkole.

2.

Każdy słuchacz ma obowiązek zostawiania okrycia wierzchniego i obuwia
w szatni oraz noszenia obuwia zmiennego w budynku, w którym odbywają
się zajęcia.

3.

Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia
lekcyjne przewidziane w planie lekcji.

4.

Słuchacze spóźniający się na lekcje, natychmiast udają się do klas,
w których odbywają się zajęcia.
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5.

Słuchacze zobowiązani są do utrzymania porządku w swoich salach
lekcyjnych. Za kontrolę realizacji tego obowiązku, odpowiedzialny jest
nauczyciel uczący w danym pomieszczeniu.

6.

Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, obowiązuje całkowity
zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i zażywania
środków odurzających.

7.

Słuchacze zobowiązani są do parkowania samochodów na parkingu
szkolnym znajdującym się za budynkiem Szkoły.

Inne postanowienia
§4
1.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty wnoszone na
teren obiektu.

2.

Przy załatwianiu spraw słuchaczy obowiązuje następująca kolejność:
 nauczyciel;
 opiekun grupy;
 dyrektor;
 organ prowadzący.
Postanowienia końcowe
§5

1.

Regulamin Szkoły wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę
Pedagogiczną po konsultacji z radą słuchaczy.

2.

Do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest
dyrektor w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

3.

Zmiany w regulaminie, dokonywane są w formie pisemnych aneksów, lub
znowelizowanego tekstu jednolitego.
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