Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 13/2015 z dnia 10 .12. 2015 r.
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa w Skierniewicach

REGULAMIN UCZNIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA
W SKIERNIEWICACH

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą właściwego funkcjonowania regulaminu jest jego dobra
znajomość i konsekwentne przestrzeganie przez każdego ucznia podczas nauki
w szkole. Służyć to będzie prawidłowej organizacji i przebiegowi procesu nauczania
i wychowania, kontynuowania bogatych tradycji szkoły, dbałości o jej imię i godne
reprezentowanie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania innych zarządzeń i decyzji,
wynikających z określonej sytuacji, ustaleń władz szkolnych, dyrekcji, wychowawców
oraz Samorządu Uczniowskiego.
3. Pierwsza lekcja wychowawcza w nowym roku szkolnym przeznaczona
będzie na przypomnienie regulaminu, w przypadku klas pierwszych na jego
szczegółowe omówienie.
4. Uczeń ponosi odpowiedzialność za całość swego postępowania w szkole
i poza nią oraz jest świadomy wynikających z tego konsekwencji.
5. Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski będą dokonywać oceny
funkcjonowania i przestrzegania regulaminu według bieżących potrzeb. Wnioski
uwzględnione będą w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dyrekcja
poinformuje o zmianach Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
6. W Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach obowiązuje
punktowy system oceniania zachowania zawarty w Zasadach wewnątrzszkolnego
oceniania w Statucie w Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

II.

PRAWA UCZNIA

Uczeń szkoły ma prawo do nauki, wychowania, wypoczynku, opieki i ochrony
zdrowia, w tym:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w Liceum
Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami presji fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności.
2. Zapoznania się z programem wychowawczym i programem profilaktyki,
materiałem programowym z poszczególnych przedmiotów i stawianymi w nich
wymaganiami oraz z zasadami oceniania i klasyfikowania, a w klasach programowo
najwyższych z regulaminem egzaminu maturalnego.
3. Realizowania nauki ze wskazanymi w procesie rekrutacji rozszerzeniami
przedmiotowymi i językami obcymi, w granicach możliwości organizacyjnych szkoły.
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4. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –
wychowawczym.
6. Informacji o swoich prawach i obowiązkach, zasadach wymierzania kar oraz
sposobach odwoływania się od nich.
7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce
oraz ustalonych sposobów kontroli tych postępów, a także możliwości poprawy ocen
i obustronnego przestrzegania innych postanowień wewnątrzszkolnych zasad
oceniania.
8. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
9. Dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
10. Swobody wygłaszania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra
osobistego osób trzecich.
11. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
12. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach
sportowych.
13. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
14. Równomiernie rozłożonych prac klasowych; w tygodniu nie więcej jak
3 prace pisemne, przy czym w ciągu dnia może się odbyć jedna. Zapis nie dotyczy
prac pisemnych z języków obcych ze względu na zajęcia prowadzone w systemie
międzyoddziałowym.
15. Traktowania ferii i świąt jako okresu wypoczynkowego wolnego
od zadawanych prac domowych.
16. Opieki ze strony pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i pielęgniarki
szkolnej.
17. Wyboru samorządu klasowego i samorządu uczniowskiego oraz wpływania
na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
18. Zrzeszania się w legalnych organizacjach działających na terenie Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

III.

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Obowiązki w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania
się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie:
a. systematyczne uczęszczanie na wszystkie obowiązkowe, dodatkowe
i pozalekcyjne zajęcia edukacyjne;
b. aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, aktywne słuchanie, uwaga
i skupienie;
c. niezakłócanie swoim zachowaniem udziału w zajęciach edukacyjnych
koleżankom i kolegom;
d. punktualne stawianie się na zajęciach edukacyjnych;
e. samodzielna praca podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów
– zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł informacji bez zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia;
f. odrabianie prac domowych, przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
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g. bezwzględne podporządkowanie się podczas zajęć edukacyjnych, imprez
i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów.
2. Obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie
i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
1) Nieobecność na zajęciach:
a. nieobecności na zajęciach edukacyjnych mogą być usprawiedliwione tylko
w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności i zdarzeń losowych;
b. nieobecności te wymagają usprawiedliwienia z podaniem okoliczności lub
zdarzeń uzasadniających nieobecność ucznia;
c. nieobecność na zajęciach może usprawiedliwić:
- w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny,
- w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam;
d. nieobecności na zajęciach obowiązkowych usprawiedliwia wychowawca klasy,
a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel;
e. uczeń ma obowiązek przedłożyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie
nieobecności na zajęciach edukacyjnych najpóźniej w terminie dwóch tygodni
od dnia powrotu do szkoły;
f. w przypadku przekroczenia tego terminu lub podania niewystarczających
przyczyn nieobecności na zajęciach wychowawca może podjąć decyzję
o nieusprawiedliwieniu nieobecności;
g. wychowawca
przechowuje
pisemną
korespondencję
dotyczącą
usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz ich zwalniania z zajęć i okazuje ją
rodzicom w trakcie zebrań.
2) Zwolnienie w trakcie zajęć:
a. uczeń może być zwolniony z wybranych zajęć edukacyjnych danego dnia;
podstawą do tego zwolnienia jest uprzednie przedłożenie wychowawcy zwolnienia
od rodzica (lub pełnoletniego ucznia) określającego precyzyjnie godzinę oraz
powód zwolnienia; niedopełnienie tej procedury skutkuje nieusprawiedliwieniem
nieobecności.
b. uczeń zwolniony z zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z materiałem
realizowanym podczas jego nieobecności.
3) Zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego:
a. w przypadku zwolnienia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego uczeń
ma obowiązek pozostania na lekcji. Jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia godzina
lekcyjna może być z niej zwolniony zgodnie z Procedurami uzyskiwania zwolnień
z zajęć wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa
w Skierniewicach;
b. decyzję o zwolnieniu z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego
podejmuje Dyrektor na podstawie pisemnej opinii lekarskiej.
4) Zwolnienie z religii/etyki:
w przypadku zwolnienia z religii/etyki uczeń ma obowiązek przebywać pod opieką
wyznaczonych nauczycieli, jeżeli są to środkowe godziny w planie lekcji.
3. Obowiązki ucznia w zakresie dbania o schludny wygląd oraz noszenia
odpowiedniego stroju:
a. przestrzeganie zasad higieny osobistej;
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b. dbałość o estetyczny i schludny wygląd;
c. ubieranie się stosownie do miejsca i okazji a przede wszystkim unikanie
ekstrawagancji, krótkich spodni i spódnic, bluzek z odkrytymi ramionami;
d. umiar w doborze ozdób i fryzury (zabrania się piercingu, stosowania kolorowych
lakierów do paznokci, ekstrawaganckiego makijażu);
e. noszenie stroju galowego na uroczystościach szkolnych oraz środowiskowych
i imprezach okolicznościowych, podczas których reprezentuje szkołę; dziewczęta ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, chłopcy - ciemne spodnie i biała
koszula.
4. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły:
a. Telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne uczeń przynosi do szkoły
na własną odpowiedzialność.
b. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
c. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia
elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub
fotografowanej.
d. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi
szkoły, a także odpowiednim organom policji.
e. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie
Szkoły powoduje zabranie telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych
do depozytu. Telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne odbiera rodzic lub
prawny opiekun ucznia.
5.
Obowiązki ucznia w zakresie właściwego zachowania
nauczycieli i innych pracowników liceum oraz pozostałych uczniów:

wobec

Uczeń winien:
a. okazywać szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez
społecznie akceptowane formy;
b. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
c. wystrzegać się szkodliwych nałogów;
d. czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji;
e. podczas przerw międzylekcyjnych przebywać wyłącznie na terenie szkoły;
f. podporządkować się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom
nauczycieli dyżurujących;
g. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o ład, porządek
i czystość na terenie szkoły;
h. zmieniać obuwie na terenie szkoły;
i. naprawić wyrządzone szkody materialne.
6. Obowiązki ucznia w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego
i innych:
a) niewnoszenie i nieużywanie na terenie szkoły broni i innych niebezpiecznych
narzędzi i materiałów.
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IV.

NAGRODY I KARY

1. Nagrody i kary odnotowywane są w zeszycie spraw wychowawczych
i punktowane zgodnie z Zasadami wewnątrzszkolnego oceniania w Statucie
w Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach..
2.Uczniowie, którzy wyróżniają się wynikami w nauce, zachowaniu, wzorową
frekwencją, pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz reprezentujący
szkołę na zewnątrz mogą być wyróżnieni:
a. pochwałą nauczyciela wobec klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego;
b. pochwałą dyrektora szkoły na apelu;
c. listem gratulacyjnym do rodziców;
d. nagrodą książkową lub dyplomem na koniec roku szkolnego;
e. nagrodą dyrektora Szkoły przyznawaną na zakończenie Liceum:
- dla dziesięciu najlepszych uczniów;
- dla dziesięciu najlepszych sportowców;
f. przyznaniem stypendium za wyniki w nauce i w sporcie.
3. Uczeń może zostać ukarany w przypadku przekroczenia zasad zawartych
w Statucie Szkoły lub złamania zasad współżycia społecznego obowiązujących
w naszej kulturze.
4. Rodzaj wymierzonej kary zależy od charakteru przewinienia, stopnia
szkodliwości popełnionego wykroczenia.
5. Przewiduje się stopniowanie kary. W przypadku, gdy wina ucznia ma
charakter przestępstwa i podlega ściganiu przez prawo można uczniowi
wymierzyć karę najsurowszą przewidzianą Statutem – skreślenie z listy
uczniów.
6. Kary dyscyplinarne wymierza się na wniosek wychowawcy klasy lub wniosek
Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
7. Stosowana jest następująca gradacja kar:
1) upomnienie słowne doraźne – kara spowodowana jest pojedynczym
wykroczeniem nienaruszającym w sposób rażący Statutu Szkoły, upomnienia
mogą udzielić: nauczyciel, wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor lub inni
pracowników szkoły.
2) upomnienie słowne w obecności rodziców, dyrektora lub wicedyrektora
szkoły upomnienie spowodowane jest nieskutecznością ostrzeżenia
doraźnego i ma charakter rozmowy wychowawczej; upomnienia mogą
udzielić: wychowawca, wicedyrektor, dyrektor.
3) upomnienie pisemne wychowawcy - kara udzielana jest w przypadku:
a. nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych (powyżej 10 godzin),
b. łamania zasad porządku obowiązującego w szkole prowadzącego
do uniemożliwienia innym skutecznej pracy,
c. kłamstwa,
d. naruszenia zasad kultury (np. używania wulgarnego słownictwa),
e. nieskuteczności ostrzeżenia o charakterze rozmowy wychowawczej,
f. incydentalnego naruszenia zasad bezpieczeństwa własnego i innych
lub uszkodzenia cudzego mienia.
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4) nagana pisemna wychowawcy - kara udzielana jest w przypadku:
a. lekceważenia obowiązków uczniowskich mimo ostrzeżeń,
b. nieuzasadnionego opuszczania zajęć szkolnych w liczbie powyżej
30 godzin (poza systemem punktowym); mimo ostrzeżeń i rozmów
wychowawczych,
c. nieskuteczności kary upomnienia wychowawcy.
5) upomnienie pisemne Dyrektora Szkoły - kara udzielana jest w przypadku:
a. nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych mimo wcześniejszych
ostrzeżeń;
b. łamania zasad porządku obowiązującego w Szkole,
c. naruszenia zasad kultury;
d. nieskuteczności kary nagany wychowawcy.
6) nagana Dyrektora Szkoły - kara udzielana jest w przypadku rażącego
przekroczenia regulaminu uczniowskiego i zasad współżycia społecznego:
a. nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych, mimo wcześniejszych
ostrzeżeń ( powyżej 40 godzin),
b. fałszerstwa dokumentów szkolnych,
c. publicznej obrazy innych osób,
d. kradzieży,
e. używania przemocy w stosunku do innych osób,
f. złamania zakazu używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych
środków odurzających,
g. dokonania przestępstwa komputerowego.
Nagany udziela Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą,
wicedyrektorem i pedagogiem szkolnym.
O karze zostają powiadomieni rodzice ucznia. Dyrektor Liceum
wręczając pismo z naganą poucza, że brak poprawy, tzn. ponowne
naruszenie postanowień statutu Liceum wymagające co najmniej pisemnego
upomnienia, pociągnie za sobą natychmiastowe skierowanie wniosku do Rady
Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów. Kara nagany wpływa na roczną
ocenę zachowania. O karze nagany dyrektor Liceum powiadamia Radę
Pedagogiczną. Nagana Dyrektora Szkoły jest dołączana do arkusza ocen
ucznia i przechowywana do czasu zakończenia nauki ucznia w szkole.
Kary, o których mowa w pkt. 3-5 obowiązują w danym półroczu i mają
wpływ na najbliższą ocenę zachowania. O karze powiadomiona zostaje klasa,
do której uczęszcza ukarany uczeń, oraz jego rodzice.
8. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia określa system
punktowy, który nie ma zastosowania w następujących przypadkach, gdy:
1) za kradzież, powtarzające się wagary, stosowanie przemocy, wybryki
chuligańskie (np. dewastacja sprzętu szkolnego) obok obowiązku naprawienia
szkody, uczniowi udzielona została nagana przez Dyrektora Szkoły,
a w przypadku braku poprawy wystawiona ocena naganna zachowania, bez
względu na otrzymaną punktację,
2) uczeń, opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje
zachowanie naganne bez względu na otrzymaną punktację,
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3) wobec ucznia prowadzone jest postępowanie karne z orzeczeniem winy,
uczeń otrzymuje zachowanie naganne, bez względu na otrzymaną punktację,
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