Regulamin Ucznia
CLIX Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego
I.

Prawa Ucznia

Uczeń ma prawo do:
1. Poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wszystkich
pracowników Szkoły.
2. Stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć szkolnych
zgodnie z ustaleniami, zawartymi w rozporządzeniach władz, dotyczących przepisów
bezpieczeństwa i higieny w szkole.
3. Wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych.
4. Korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z obiektów sportowych
Szkoły pod warunkiem zapewnienia opieki przez odpowiedzialnego opiekuna.
5. Pomocy materialnej, która organizowana jest dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, w miarę posiadanych zasobów ze środków budżetowych albo z funduszu Rady
Rodziców.
6. Za wybitne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać stypendium naukowe, o ile będą
na ten cel środki budżetowe lub inne.
7. Wycieczek edukacyjno-integracyjnych w roku szkolnym.
8. Reprezentowania Szkoły na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych, w których uczestniczą młodzieżowe delegacje szkół, za zgodą dyrektora.
9. Reprezentowania Szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach
artystycznych i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
i umiejętnościami. Wówczas przysługują uczniowi przywileje opisane szczegółowo
w Statucie.
10. Aktywnej działalności w Samorządzie Uczniowskim, którego przedstawiciele
zgłaszają władzom Szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców propozycje, dotyczące
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz organizacji wolnego czasu uczniów.
11. Prawa i obowiązki ucznia, związane z ocenianiem w Szkole oraz zasady oceniania
określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

II.

Obowiązki Ucznia

Do obowiązków ucznia należy:
1. Przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2. Rzetelna, systematyczna nauka na miarę swoich możliwości i uzdolnień
oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych.
3. Jak najlepsze wykorzystanie czasu i warunków do nauki.
4. Uzupełnianie zaległości, wynikających z nieobecności w szkole.
5. Poszanowanie godności osobistej pracowników Szkoły oraz traktowanie ich
z szacunkiem i w kulturalny sposób.
6. Stosowne zachowanie się w każdej sytuacji, zarówno w Szkole, jak i poza nią, zgodne
z przyjętymi normami.
7. Kierowanie się dobrem społeczności szkolnej, w tym dbałość jej honor i budowanie
autorytetu.
8. Dbałość o kulturę języka i wystrzeganie się wszelkich wulgaryzmów.
9. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
10. Podkreślanie strojem galowym świąt i uroczystości szkolnych.
11. Przebywanie w Szkole w czystym, schludnym i stosownym ubraniu.
W czasie wyjść, podczas których uczeń reprezentuje Szkołę, obowiązuje strój galowy.
12. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom
i niszczenia mienia szkolnego.
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13. Dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia Szkoły.
14. Uczciwe postępowanie w wypełnianiu swoich obowiązków.
15. Punktualność i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. Spóźnienie na lekcję powyżej
15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.
16. Terminowe usprawiedliwianie nieobecności. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności
wraz z uzasadnieniem powinno zostać okazane nauczycielom w pierwszym dniu
obecności ucznia oraz złożone wychowawcy najpóźniej na pierwszej lekcji
wychowawczej od powrotu ucznia do Szkoły. Dostarczone po tych terminach
zwolnienia nie są uwzględniane.

17. Przebywanie na terenie Szkoły w czasie przewidzianym na zajęcia lekcyjne danego
dnia.
18. Znajomość norm prawnych, zapisanych w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania oraz w niniejszym Regulaminie. Nieznajomość tych dokumentów
nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymaganych zasad.

III.

Inne postanowienia

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów
wartościowe przedmioty oraz odzież.
2. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji.
3. W szkole obowiązuje zmienne obuwie.
4. Na terenie Szkoły oraz podczas wszystkich zajęć, organizowanych poza Szkołą, jak
również na wycieczkach, obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz picia alkoholu,
palenia tytoniu, e-papierosów, rozprowadzania i używania narkotyków lub innych
środków odurzających oraz posiadania broni. Powyższe przestępstwa i wykroczenia
zagrożone są skreśleniem z listy uczniów.
5. 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.
6. Zasady usprawiedliwiania nieobecności określa odrębny regulamin.

IV.

Nagrody i kary

1. Za sumienną naukę i pracę na rzecz innych, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia
w nauce i sporcie uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody, zgodnie z zapisami
w Statucie Szkoły.
2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia, Statutu Szkoły lub regulaminów pracowni
przedmiotowych oraz za naruszanie przepisów prawa, godzące w dobre imię
Liceum, uczeń może zostać ukarany zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

