REGULAMIN
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
Zdobywania rzetelnej wiedzy w wysokiej jakości procesie edukacji opartym na
nowoczesnych metodach nauczania i wysoko wykwalifikowanej kadrze
Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w
szkole
Poszanowania swej godności i nietykalności osobistej oraz dobrego imienia Swobody
wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narażają one dobra osób trzecich Życzliwego,
podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym Rzetelnej i
sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce zgodnie z zasadami WZO
Poprawiania ocen w trybie określonym przez WZO
Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów
Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w
myśl obowiązujących regulaminów
Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach oraz zawodach sportowych
Korzystania z pomocy doraźnej wychowawcy, pedagoga szkolnego, opiekuna
Samorządu i Dyrekcji
Zwracania się do nauczycieli po wyjaśnienia, konsultacje i wskazówki
Informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania oraz kryteriów ocen z
przedmiotów i zachowania zawartych w WZO
Powoływania swoich przedstawicieli w ramach Samorządu Uczniowskiego i na mocy
jego Regulaminu
Poznania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu sprawdzianu
wiadomości; w ciągu tygodnia można przeprowadzić najwyżej 3 takie sprawdziany, a
w ciągu dnia jeden
Wykorzystywania w pełni wypoczynku w przerwie międzylekcyjnej
Równomiernego rozłożenia czasu pracy

2. Uczeń ma obowiązek:
Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, imprezach i
uroczystościach szkolnych
Prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, posiadać podręcznik i
samodzielnie odrabiać zadane prace domowe
Przestrzegać zasad kultury życia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły
Odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Zmieniać obuwie na terenie szkoły i zostawiać buty, nakrycia głowy oraz wierzchnią
odzież w szatni
Dbać o swój wygląd i ubierać się w sposób godny i właściwy
Codzienny strój szkolny to strój:
-

czysty i schludny (estetyczny, bez zbędnej ekstrawagancji, zasłaniający dekolt,
brzuch i plecy)

-

praktyczny i niekrępujący ruch

-

wygodne zmienione obuwie

-

całość stroju uzupełniają czyste i uczesane włosy

Strój galowy to strój:
-

czysty i schludny

-

bluzka damska, koszula w kolorze białym

-

wizytowe granatowe lub czarne spodnie lub spódnica

-

do stroju galowego obowiązuje obuwie wizytowe

Doręczyć usprawiedliwienie nieobecności od rodzica / opiekuna / lekarza w terminie 3
dni od momentu przyjścia do szkoły po nieobecności
Przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji i przerw od rozpoczęcia
do zakończenia zajęć dydaktycznych
Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne
Posiadać dzienniczek ucznia

3. Uczniowi nie wolno:
Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o
podobnym działaniu oraz wnosić ich na teren szkoły
Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowanych zajęć, w tym w czasie
przerw
Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych
Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody zainteresowanych
Zapraszać obcych osób do szkoły

NAGRODY I KARY
1. Nagrody
Uczeń otrzymuje nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły lub
inne osiągnięcia, które dyrektor szkoły i rada pedagogiczna uzna za szczególne.
Rodzaje nagród:
Pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę, dyrektora
Pochwała wobec uczniów całej szkoły przez dyrektora
Wyróżnienie w postaci książki, dyplomu
Wyróżnienie w postaci upominku
Zgłoszenie kandydatury ucznia do nagród lub stypendiów przyznawanych poza szkołą
Młodzież ma prawo zgłoszenia propozycji nagród

2. Kary
Wobec uczniów zarówno pełnoletnich jak i niepełnoletnich, którzy nie przestrzegają Statutu
Liceum i Regulaminu Liceum nauczyciele, wychowawcy, Dyrektor szkoły i rada
pedagogiczna mogą stosować kary. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i
godności osobistej ucznia.
Rodzaje kar:
Słowne upomnienie przez nauczyciela
Upomnienie przez wychowawcę zanotowane w dzienniku lekcyjnym
Naprawienie wyrządzonej szkody

Nagana wychowawcy zanotowana w dzienniku lekcyjnym skutkująca obniżeniem
oceny zachowania zgodnie z kryteriami oceny zachowania
Nagana Dyrektora
Skreślenie z listy uczniów Liceum z zachowaniem procedur określonych przez
Kodeks Postępowania Administracyjnego

