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REGULAMIN SZKOLNY
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
Elblągu

opracowany na podstawie Statutu Szkoły zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej nr
13/2012/2013 z dnia 22 października 2012 r.
ze zmianami:
uchwałą Rady Pedagogicznej nr 18/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013

Regulamin Szkolny zawiera praw i obowiązki ucznia, tworzy warunki do samorządności,
partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
Zadaniem szkoły jest przekazywanie młodzieży wiedzy, umożliwienie wszechstronnego
rozwoju osobowości oraz wykształcenie człowieka mądrego i prawego.

I.

PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo:
1. Zgłaszać dyrekcji szkoły, Rzecznikowi Praw Ucznia, nauczycielom, przedstawicielom
Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców, wnioski i postulaty dotyczące
wszystkich spraw uczniowskich oraz być poinformowanym o sposobie ich
załatwiania.
2. Znać program nauczania poszczególnych przedmiotów w danym roku szkolnym.
3. Uzyskać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach uzgodnionych
z nauczycielem, zwłaszcza, jeżeli napotkał trudności w opanowaniu materiału.
4. Znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu
(pracy klasowej). Sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia, a w tygodniu
najwyżej trzy. Niezapowiedziane „kartkówki” oraz bieżące ustne sprawdzenie
wiadomości mogą obejmować zakres materiału najwyżej z trzech ostatnich lekcji
i podstawowe zagadnienia (problemy) mające związek z trzema ostatnimi tematami.
Sprawdziany (prace klasowe) powinny być oddawane w okresie dwóch tygodni,
„kartkówki” w okresie tygodnia.
5. Znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów. Oceny winny być jawne i na
prośbę ucznia umotywowane. Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora
szkoły z prośbą o egzamin sprawdzający, jeżeli nie zgadzają się z oceną okresową lub
roczną.
6. Do dwóch egzaminów poprawkowych.
7. Do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ocena zdaniem ucznia lub jego rodziców została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
8. Znać przewidywane oceny końcoworoczne na miesiąc przed Radą Pedagogiczną oraz
być poinformowanym o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed
semestralnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
9. Do „szczęśliwego numeru” wylosowanego przez Samorząd Uczniowski, z wyjątkiem
dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją okresową lub roczną.

10. Zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji, przy czym jest ono odnotowane
w dzienniku i nie pociąga za sobą wystawienia oceny niedostatecznej. Liczbę zgłoszeń
w okresie ustala nauczyciel przedmiotu. Nieprzygotowanie nie może być zgłoszone na
zapowiedzianych wcześniej lekcjach powtórzeniowych i sprawdzianach oraz
w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacją. Brak wiadomości uczeń ma
obowiązek uzupełnić na następną lekcję.
11. Przeznaczyć przerwy międzylekcyjne i ferie na pełny wypoczynek. Na okres
przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
12. Uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz korzystać ze sprzętu
i pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoła.
13. Należeć do organizacji społecznych działających w środowisku szkolnym, zaś do
organizacji pozaszkolnych za wiedzą opiekuna klasy. Udokumentowana pozaszkolna
działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole.
14. Reprezentować

szkolę

w

konkursach,

olimpiadach,

przeglądach,

zawodach

sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
15. Do uzyskania pomocy stypendialnej lub innej pomocy materialnej w trudnej sytuacji
życiowej.
16. Jawnie wyrażać opinię dotyczącą życia szkoły i innych spraw, nie może to jednak
naruszać godności i dóbr osobistych innych osób.
17. Być traktowanym przez nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów w sposób nie
naruszający jego godności osobistej.
18. Do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
19. Do nagród – zgodnie z § 28 Statutu Szkoły.
20. Do odwoływania się od nałożonej kary zgodnie z § 29 pkt. 10 Statutu Szkoły.

II.

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:
1. Dbać o honor szkoły, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
2. Godnie ją reprezentować poprzez czynny udział w olimpiadach, konkursach,
zawodach sportowych i innych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
3. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowywać
się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom
Samorządu Uczniowskiego.

4. Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią. Szanować mienie szkolne.
Starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły. W przypadku
świadomego wyrządzenia szkody powinien ją naprawić lub ponieść skutki finansowe
naprawy.
5. Uczęszczać regularnie do szkoły, nie spóźniać się, uczestniczyć we wszystkich
zajęciach lekcyjnych. Często powtarzające się spóźnienia mają wpływa na ocenę
z zachowania.
6. Usprawiedliwiać swoją nieobecność u wychowawcy w terminie tygodnia od przyjścia
do szkoły.
7. Być przygotowanym do lekcji, odrabiać systematycznie praca domowe, pracować na
lekcjach sumiennie i nie zakłócać ich toku.
8. W przypadku nieobecności na zapowiedzianym pisemnym sprawdzianie wiadomości
przedstawić nauczycielowi usprawiedliwienie na piśmie, w przeciwnym razie
nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną, którą uczeń może poprawić
w terminie uzgodnionym przez obie strony.
9. Pomagać kolegom w nauce, współdziałać w wykonywaniu zadań samorządu
uczniowskiego i innych zadań podejmowanych wspólnie przez środowisko.
10. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym i przeciwdziałać
wszelkim przejawom przemocy, brutalności, wulgarności i zarozumialstwa, szanować
poglądy i przekonania innych ludzi.
11. Dbać o czystość osobistą i estetykę ubioru, nie palić papierosów, nie pić napojów
alkoholowych, nie używać narkotyków.
12. Nie korzystania i wyłączania telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych.

III.

UCZNIOWSCY PRZEDSTAWICIELE
1. Najwyższym organem społeczności uczniowskiej jest Samorząd Uczniowski, którego
najwyższą władzą jest zebranie przedstawicieli samorządów klasowych, a jego
organem wykonawczym jest Rada Samorządu Uczniowskiego; przy Radzie
Samorządu Uczniowskiego działa Rzecznik Praw Ucznia.
2. Przedstawiciele

samorządu

Uczniowskiego

współdziałają

z

dyrekcją,

Radą

Pedagogiczną i Radą Rodziców w opracowaniu, a następnie w realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych
organizacji, na których rozpatrywane są problemy dotyczące bezpośrednio spraw
młodzieży.
4. Współdecydują o przyznaniu uczniom pomocy materialnej oraz o wykorzystaniu
wspólnie wypracowanych środków.
5. Zgłaszają dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski
i postulaty dotyczące organizacji zajęć szkolnych i czasu wolnego uczniów.
6. Mogą udzielać w imieniu swojej organizacji poręczenia za uczniów, którym ma być
wymierzona kara.
7. Współdecydują: o ocenach z zachowania, w przyznawaniu nagród i wyróżnień,
w stosowaniu regulaminowych kar szkolnych.
8. Organizują: działalność oświatową, kulturalną, sportową i rozrywkową, zgodnie
z własnymi potrzebami w porozumieniu z dyrektorem.
9. Składają ogółowi młodzieży sprawozdanie ze sposobu załatwienia zgłaszanych przez
nią wniosków i postulatów.

IV.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, odwagę
i dzielność uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 pochwałę wychowawcy lub innego nauczyciela wobec uczniów,
 pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły,
 pisemną pochwałę Rady Pedagogicznej skierowaną do rodziców ucznia,
 dyplom uznania,
 nagrodę rzeczową,
 premię pieniężną,
 świadectwo „z wyróżnieniem”,
 inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze szkolne, instytucje
i organizacje.
2. Za wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych
i innych oraz zawodach sportowych odpowiednie informacje mogą być umieszczone
na świadectwach szkolnych.
3. Nagroda może być przyznana na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela lub
przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego po odpowiedniej argumentacji.

V.

KARY
1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego, lekceważący stosunek do nauki i innych
obowiązków szkolnych uczeń może być karany:
 upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela,
 naganą dyrektora szkoły wobec młodzieży całej szkoły lub Rady
Pedagogicznej,
 upomnieniem lub ostrzeżeniem udzielonym ustnie lub pisemnie przez Radę
Pedagogiczną,
 ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu
ucznia.
2. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być na
podstawie decyzji Rady Rodziców:
 przeniesiony do równoległej klasy w szkole
 przeniesiony do innej szkoły
 skreślony z listy uczniów.
3. Uczeń może być usunięty z Liceum za szczególnie rażące naruszenie zasad
współżycia społecznego (kradzież, oszustwo, spożywanie środków odurzających
i alkoholu) oraz za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską lub:
 rażąco chuligański wybryk,
 skrajnie naganne poniżanie koleżanek i kolegów,
 świadome prowadzenie handlu narkotykami w szkole lub udowodnione
prowadzenie handlu narkotykami poza szkołą,
 uczeń pełnoletni za nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych, w ilości
przekraczającej czterokrotną liczbę godzin wynikających z tygodniowego planu
nauczania.
4. W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć
dydaktycznych, nauczyciel zatrzymuje aparat telefoniczny, który przekazuje
Dyrektorowi szkoły. Aparat, od Dyrektora szkoły, odbierają rodzice ucznia.
5. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary, jeżeli uczeń uzyska poręczenie
Rady Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia lub Rady Rodziców
złożone do dyrektora szkoły.
6. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż pół roku.

7. Uczeń ma prawo odwołać się od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do
dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od daty nałożenia kary, zaś od kary nałożonej
przez dyrektora szkoły do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na
piśmie w terminie 14 dni od daty nałożenia kary.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia Regulaminu Szkolnego określające prawa i obowiązki każdego ucznia
obowiązują całą społeczność szkolną (nauczycieli i uczniów).
2. Spory na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy z samorządem klasowym.
3. Spory wykraczające poza możliwości rozwiązania przez zespół klasowy przekazuje
się Rzecznikowi Praw Ucznia lub zespołowi wychowawczemu powołanemu przez
dyrektora (przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, samorządu
Uczniowskiego).

