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REGULAMIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. MARII DĄBROWSKIEJ  

 

Rozdział I 

Tradycje i ceremoniał Szkoły 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznać historię  Szkoły. 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji.  

Do ceremoniału Szkoły należą: 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego , 

b) ślubowanie klas pierwszych, 

c) uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły przez absolwentów uczniom klas 

młodszych, 

d) zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych i młodszych uczniów. 

3. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym Szkoły. 

4. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt szkolnych. 

5. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt 

państwowych, oświatowych i resortowych, w których uczestniczą młodzieżowe delegacje 

szkół, za zgodą dyrektora. 

 

Rozdział II 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

1. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, 

przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

i umiejętnościami. 

2. Uczniowie, biorący czynny udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych 

i artystycznych, mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursami i w dniu 

konkursów, o ile opiekun uzna to za konieczne (w porozumieniu z nauczycielami 

przedmiotów). 

3. Przygotowywanie się do olimpiady przedmiotowej bezpośrednio przed eliminacjami daje 

uczniowi prawo do dni wolnych od zajęć szkolnych: 

a) eliminacje wojewódzkie (okręgowe) – 3 dni, 

b) eliminacje centralne – 1 tydzień. 
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4. Z wnioskiem o udzielenie uczniowi urlopu (o którym mowa w p. 3) występuje nauczyciel, 

pod opieką którego uczeń przygotowuje się do olimpiady lub konkursu, albo wychowawca 

klasy. 

5. Uczniowie nieobecni w szkole z powodu przygotowania do olimpiad, udziału 

w olimpiadach lub innych konkursach mają wpisane w dzienniku zwolnienie z zajęć 

lekcyjnych. 

 

 

Rozdział III 

Stosunek uczniów do nauki 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

a) rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

lekcyjnych, 

b) przynoszenia na zajęcia wymaganych przez nauczycieli podręczników i pomocy 

naukowych, 

c) terminowego wykonywania zadań domowych, 

d) jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki, 

e) uzupełniania zaległości, wynikających z absencji. 

2. Uczeń ma prawo: 

a) zwracać się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych 

na lekcji lub występujących w zadaniach domowych, 

b) prosić o pomoc nauczyciela, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego 

niezależnych. 

3. Oceny z przedmiotów nauczania wystawia się uczniowi wyłącznie za wiadomości 

i umiejętności. 

4. Prawa i obowiązki ucznia, związane z ocenianiem go w Szkole, oraz zasady oceniania 

określają szczegółowo Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Osiągnięć Uczniów .sprawdzić 

 

 

Rozdział IV 

Kultura bycia i dyscyplina 

1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, zapisów Statutu Szkoły 

i Regulaminu Liceum oraz zarządzeń Dyrekcji, poleceń nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

 

2. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania 

przez wszystkich pracowników Szkoły. 
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3. Uczeń ma obowiązek szanować godność osobistą pracowników Szkoły i kulturalnie 

ich traktować. 

 

4. Uczeń ma obowiązek: 

a) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w Szkole, jak i poza nią, zgodnie 

z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi, 

b) kierować się dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję Szkoły, 

tworzyć jej autorytet, 

c) dbać o kulturę ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów, 

d) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

5. Uczeń jest zobowiązany do uczciwego postępowania w wypełnianiu swoich obowiązków. 

Naganne jest: ściąganie, oddawanie przepisanych od kolegów, nie swoich prac oraz plagiat 

z Internetu i innych źródeł – wykroczenia te są niezgodne z prawem i będą karane oceną 

niedostateczną. 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych oraz apeli i uroczystości 

szkolnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nauczyciel prowadzący zajęcia ustali inaczej. 

7. W szkole obowiązuje zakaz nagrywania, filmowania i fotografowania nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody. 

8. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 

9. Zasady usprawiedliwiania i zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych opisuje Regulamin 

Usprawiedliwiania Nieobecności. 

10. Uczeń nie może w czasie trwania zajęć szkolnych opuszczać terenu Szkoły bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły. W czasie przerw, 

przy suchej i ciepłej pogodzie uczniowie mogą opuszczać budynek Szkoły i przybywać 

na świeżym powietrzu, ale wyłącznie na terenie szkolnym. 

11. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego. Ma dbać o porządek i estetykę pomieszczeń 

szkolnych oraz otoczenia Szkoły oraz stosować się do regulaminów pracowni. Rodzice 

ucznia, który działając świadomie albo wskutek nieprzestrzegania regulaminów spowodował 

uszkodzenie bądź zniszczenie mienia szkolnego lub innej osoby, mogą być wezwani 

do naprawienia wyrządzonej szkody. 

12. Uczeń ma obowiązek przebywać w Szkole w czystym, schludnym i stosownym ubraniu. 

W czasie uroczystości szkolnych oraz wyjść, podczas których uczeń reprezentuje Szkołę, 

obowiązuje strój galowy. 

13. Uczeń  w szkole przebywa w obuwiu innym niż przeznaczone do chodzenia na zewnątrz, 

i innym, niż obuwie przeznaczone do zajęć sportowych. Powinny to być lekkie i higieniczne 

buty, na nie rysujących podeszwach. 

14. Każdy uczeń jest zobowiązany mieć przy sobie legitymację szkolną i ewentualnie 

okazywać ją na życzenie pracownika Szkoły. 
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15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe 

przedmioty oraz odzież. 

16. Na terenie Szkoły oraz podczas wszystkich zajęć, organizowanych poza Szkołą, jak 

również na wycieczkach, obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia 

tytoniu, rozprowadzania i używania narkotyków lub innych środków odurzających 

oraz posiadania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie. Powyższe przestępstwa 

i wykroczenia zagrożone są wydaleniem ze Szkoły. 

 

 

Rozdział V 

Sprawy opiekuńczo-wychowawcze 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć szkolnych 

zgodnie z ustaleniami, zawartymi w rozporządzeniach władz oświatowych, 

dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole, 

b) wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych, 

c) korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z obiektów sportowych 

Szkoły pod warunkiem zapewnienia opieki przez odpowiedzialnego opiekuna. 

2. Uczeń, znajdujący się w trudnych warunkach materialnych, ma prawo uzyskać pomoc 

materialną w miarę posiadanych zasobów ze środków budżetowych. 

3. Uczeń może otrzymać stypendium naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce, o ile będą 

na ten cel środki budżetowe lub pozabudżetowe. 

4. Wyjazdy klasowe edukacyjno-turystyczne (z wyłączeniem wymian międzynarodowych) 

odbywają się pod warunkiem uczestnictwa w nich minimum 80% uczniów danej klasy. 

W wyjeździe powinien uczestniczyć wychowawca klasy. Uczeń, który nie może wziąć udziału 

w wycieczce, uczestniczy w zajęciach szkolnych z inną klasą. 

5. Przed każdym wyjazdem klasowym wychowawca (opiekun wycieczki) przedstawia 

uczniom oraz ich rodzicom regulamin wyjazdu, zawierający obowiązki uczestnika wycieczki. 

6. Jeśli zachowanie uczestnika wycieczki szkolnej jest niezgodne z przyjętym regulaminem, 

opiekun wycieczki ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym dyrektora Szkoły. 

W przypadku drastycznego złamania regulaminu uczeń będzie odbierany z wycieczki/obozu 

przez rodziców lub opiekunów. 
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Rozdział VI 

Zajęcia pozalekcyjne. 
 
1.Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w Liceum według harmonogramu zatwierdzonego przez 
Dyrektora Szkoły. 

 
2. Uczniowie mogą korzystać z budynków i wyposażenia Szkoły za wiedza i zgoda dyrekcji, 
w czasie i na zasadach uprzednio uzgodnionych. 
3. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują uczniów wszystkie zasady określone 
w Regulaminie Szkoły i regulaminach poszczególnych pracowni. 
 
4. Wszelkie imprezy szkolne i dyskoteki mogą być organizowane przez uczniów pod opieką 
nauczycieli, we współdziałaniu z rodzicami, za wiedzą i zgodą Dyrekcji Szkoły. Zgoda 
Dyrekcji na zorganizowanie imprezy będzie wydana po spełnieniu przez organizatorów 
określonych warunków dotyczących m.in. bezpieczeństwa, opieki, sprzątania itp. 
 
 
 
 

Rozdział VII 

Przedstawiciele uczniowscy 

1. Współgospodarzem Szkoły i rzecznikiem młodzieży jest Samorząd Uczniowski. Jego 

przedstawiciele: 

a) uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego Szkoły i są współodpowiedzialni 

za jego realizację, 

b) zgłaszają władzom Szkoły i nauczycielom postulaty, dotyczące zajęć lekcyjnych 

i organizacji wolnego czasu uczniów. 

2.Szczegółowe zasady wyłaniania oraz zasady działania Samorządu Szkolnego określa 

Regulamin Samorządu. 

 

 

Rozdział VIII 

Nagrody i kary 

1.Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne 
osiągnięcia naukowe, sportowe lub w innych dziedzinach, za aktywność społeczną, 
za wzorową postawę lub z innych powodów. 

 
2.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane przez wychowawcę klasy, Dyrektora Szkoły 
lub Radę Pedagogiczną. O przyznanie nagrody uczniowi, z podaniem motywacji, może 
wystąpić każdy nauczyciel, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Komisja Stypendialna, 
inne organizacje działające na terenie Liceum lub pozaszkolne. 

 
3. W szkole stosowane są następujące nagrody: 
• pochwała wobec uczniów klasy 
• pochwała wobec uczniów całej Szkoły na apelu 
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• dyplomy 
• nagrody książkowe lub rzeczowe 
• stypendium za wyniki w nauce 
• list pochwalny do rodziców 
• wpis o wyróżnieniu na świadectwie szkolnym 

4.Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, niniejszego Regulaminu 
lub w przypadku stwierdzenia innych uchybień w postawie i zachowaniu, uczeń może zostać 
ukarany dyscyplinarnie. Jeżeli w opisie kary nie postanowiono inaczej, decyzję 
o zastosowaniu kary podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek (umotywowany 
nauczyciela, innego pracownika szkoły, Samorządu Uczniowskiego albo innych organizacji 
lub instytucji. 
 
5.Rodzaj zastosowanej kary dyscyplinarnej zależy od wagi wykroczenia. Za jedno 
wykroczenie uczeń nie może by ukarany dwukrotnie. Ustalenie określonej oceny zachowania 
nie może być karą, jest jedynie obiektywna ocena zachowania, niezależną od zastosowanej 
kary dyscyplinarnej. 

 
4.Przed podjęciem decyzji o ukaraniu ucznia Rada Pedagogiczna może zapoznać się 
z opinią Samorządu Uczniowskiego w przedmiotowej sprawie. 

 
4. Rodzaje kar dyscyplinarnych: 

 upomnienie lub nagana wychowawcy 

 upomnienie lub nagana dyrektora szkoły 

 zawieszenie w prawie do udziału w zajęciach pozaszkolnych (kino, teatr, muzeum), 
wycieczkach szkolnych oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

 skreślenie z listy uczniów Liceum. 
 

5.Zastosowanie wobec ucznia kary dyscyplinarnej zostaje odnotowane w dzienniku 
lekcyjnym oraz szkoła powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowaniu kary. 
 
6.Uczeń ma prawo do odwołania się od kary na zasadach omówionych w statucie szkoły. 

 
7.W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy, Rada Pedagogiczna może 
zawiesić wykonanie kary na czas jednego semestru - jeżeli Rada Rodziców złoży poręczenie 
za ucznia i wskaże realne środki wpłynięcia na poprawę jego zachowania. Jeżeli zachowanie 
ucznia w okresie trwania poręczenia nie ulegnie poprawie – decyzja o skreśleniu zostaje 
wykonana. 
 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

1. Do Regulaminu Liceum mogą być wprowadzone uzupełnienia i korekty, zgodne z nowymi 

aktami prawnymi, a także wynikające z uwag, zgłaszanych przez uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

2. Uczeń ma obowiązek znać normy prawne, zapisane w Statucie Szkoły, 

Wewnątrzszkolnym Systemie Sprawdzania i Oceniania Osiągnięć Uczniów oraz 

w Regulaminie Liceum. 

 3.Nieznajomość tych dokumentów nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie 

wymaganych norm. 


