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Regulamin
LI Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki
w Warszawie

REGULAMIN
LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE
§1
1. Członkami szkolnej społeczności są uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji.
Mają oni obowiązek:
1) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego,
2) okazywać sobie szacunek:
dorosły powinien swoim zachowaniem dawać uczniowi dobry przykład,
szanować jego godność osobistą,
uczeń ma obowiązek kulturalnego reagowania na uwagi i polecenia dorosłych;
3) dbać o wspólne mienie, ład i porządek:
Uczniowie i nauczyciele są współodpowiedzialni za porządek w szkole,
rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślnie zniszczone przez
ucznia mienie szkolne,
wszelkie zauważone usterki, braki i zagrożenia uczniowie zgłaszają
nauczycielom lub pracownikom szkoły, a ci mają obowiązek takiego działania,
aby te zagrożenia usunąć;
4) przestrzegać bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych w czasie
trwania zajęć edukacyjnych.
§2
1. Szkoła - miejsce nauki i pracy.
1) Szkoła pracuje 5 dni w tygodniu. W soboty mogą odbywać się zajęcia sportowo rekreacyjne, koła zainteresowań, odpracowania niektórych dni, inne zajęcia
uzgodnione z dyrektorem szkoły.
2) Uczeń może przebywać w szkole w czasie trwania zajęć dydaktycznych, sportowych
lub w innych uzasadnionych przypadkach, a pracownicy szkoły w godzinach swojej
pracy, a w pozostałych przypadkach za zgodą dyrektora.
3) Osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez zezwolenia (przepustki).
4) Niezwłocznie po dzwonku kończącym przerwę, uczniowie przygotowują się do
lekcji. Jeżeli po 15 minutach od planowego rozpoczęcia lekcji nauczyciela nie ma
na zajęciach, przedstawiciel samorządu klasowego zgłasza zaistniałą sytuację do
dyrektora/wicedyrektora szkoły.
5) Na terenie szkoły (budynek szkolny, ogród, boisko) obowiązują identyfikatory.
6) Tylko za okazaniem identyfikatora uczeń będzie wpuszczony do szkoły.
7) W trakcie zajęć i na przerwach uczeń jest pod opieką nauczyciela uczącego lub
dyżurującego.
8) W czasie lekcji uczniowie przebywają w klasach. Tylko w uzasadnionych
przypadkach za zgodą nauczyciela uczeń może opuścić klasę.
9) Uczeń, który nie uczestniczy w lekcji religii powinien przebywać w bibliotece
(jeśli jest czynna), pod opieką nauczyciela religii jako wolny słuchacz lub pod opieką
innego nauczyciela.
10) Na boisku szkolnym uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
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Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia przebywającego na boisku szkolnym
bez opieki nauczyciela.
11) Nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwiają rodzice. Uczeń pełnoletni może sam
usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach, jeżeli fakt ten zaakceptują i potwierdzą
jego rodzice. Nieobecności usprawiedliwić trzeba bezwzględnie podczas pierwszego
tygodnia (na najbliższej godzinie wychowawczej) po powrocie do szkoły. Ważne są
tylko usprawiedliwienia wpisywane w dzienniczku ucznia.
12) Wychowawcy są zobowiązani do kontroli wpisów i podpisywania zwolnień
i usprawiedliwień. Jest to jedyna podstawa do usprawiedliwienia nieobecności
w szkole.
13) Rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania szkoły o nieobecności
ucznia lub poświadczenia swoim podpisem wiedzy o ewentualnych pracach
klasowych odbywających się dniu nieobecności w szkole dziecka.
14) Uczeń może być zwolniony z lekcji do domu tylko w wypadku zwolnienia
wypisanego przez rodziców w dzienniczku ucznia, podpisanego przez wychowawcę
lub nauczyciela, z którym miał ostatnią lekcję – w przypadku nieobecności
wychowawcy. Zwolnienie pokazuje w szatni.
2. Wizerunek ucznia
1) Uczeń powinien systematycznie dbać o czystość osobistą i swój wygląd zewnętrzny.
2) Ubiór powinien być schludny, dostosowany do sytuacji i miejsca pobytu:
podczas wszystkich uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (biała
bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie <garnitur> lub spódnica),
3) Uczeń, którzy nie dostosowuje stroju do sytuacji i miejsca pobytu poniesie
konsekwencje w postaci obniżenia oceny ze sprawowania.
4) Uczeń, który na uroczystość rozdania świadectw nie przyjdzie ubrany w strój galowy,
nie otrzyma świadectwa w czasie uroczystości. Świadectwo zostanie wydane
w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.
§3
Bezpieczna szkoła.
1. Zadaniem nauczycieli i innych pracowników szkoły jest zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Każdy członek szkolnej społeczności ma prawo i obowiązek zachowywać się tak,
aby nie zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu i innych.
3. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone
sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
4. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić
się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu,
w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować tę osobę do
dyrektora.
5. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie
szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły,
zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić
dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
7. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej
osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
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8. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów
łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagrażających zdrowiu, a także
papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu i narkotyków.
9. W sytuacji podejrzenia ucznia o posiadanie zabronionych przedmiotów i używek
nauczyciele mają prawo skontrolować ucznia tak, żeby nie uwłaczało to jego
godności.
10. Wszelka przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki powinny
być zgłaszane nauczycielowi na zajęciach, nauczycielowi dyżurującemu,
wychowawcy, dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły. Na bieżąco powinny
być również podjęte środki przeciwdziałające.
11. Szkolne komputery są wyposażone w programy blokujące treści internetowe, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.
§4
1. Uczeń ma prawo:
1) Zgłaszać dyrekcji i radzie samorządu uczniowskiego opinie (nie uwłaczające niczyjej
godności), wnioski, postulaty dotyczące wszystkich spraw szkoły oraz być
poinformowany o sposobie ich załatwienia.
2) Znać program nauczania na cały rok i zasady oceniania.
3) Do bieżącej i jawnej oceny jego stanu wiedzy.
4) Do poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, przyjaźni.
5) Zgłaszać nauczycielom problemy budzące zainteresowania, opinie i wątpliwości
dotyczące treści nauczania.
6) Codziennie rano losowany jest numer ucznia, który jest zwolniony z odpowiedzi
ustnych oraz oceny niedostatecznej z kartkówki, pisanej w danym dniu - tzw.
"szczęśliwy numerek" (z wyłączeniem kartkówek zapowiedzianych).
7) Każda klasa ma prawo z powodu wycieczek klasowych opuścić 3 (trzy) dni zajęć
dydaktycznych. Klasa może zorganizować wycieczkę, jeżeli weźmie w niej udział co
najmniej 75 % stanu klasy. Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach klasowych
oraz w wycieczkach ogólnoszkolnych za zgodą wychowawcy klasy.
8) Uczeń może uczestniczyć w jednej wycieczce klasowej i jednej szkolnej
zorganizowanej w czasie zajęć lekcyjnych. Zgodę na uczestnictwo podpisuje
wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
9) Uczniowie klas pierwszych przez dwa pierwsze tygodnie roku szkolnego nie
otrzymują ocen niedostatecznych.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) Uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie.
2) Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której
odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do
biblioteki, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy.
3) Uczyć się.
4) Dbać o honor szkoły.
5) Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
6) Przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania
narkotyków na terenie szkoły i poza nią.
7) Korzystać z szatni i zmieniać obuwie na obowiązujące na terenie szkoły (bezpieczne,
czyste).
4

8) Posiadać zeszyt do korespondencji pomiędzy rodzicami a szkołą (dzienniczek ucznia),
podpisany przez rodziców, wychowawcę, ostemplowany pieczątką szkoły,
zawierający ponumerowane kartki.
§5
1. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się ze STATUTEM
LICEUM wraz z załącznikami i przestrzegania jego postanowień.
2. Inne nie wymienione w regulaminie sprawy reguluje statut szkoły.
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