REGULAMIN PORZĄDKOWY
I Liceum Ogólnokształcącego im dr. Władysława Gębika
d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie
§1.1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o „Statut Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie” i stanowi rozszerzenie tych jego fragmentów, które
nauczyciele, uczniowie, rodzice i władze szkolne uznały za celowe.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole, uczniach, nauczycielach, rodzicach,
pracownikach szkoły należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im dr. Wł. Gębika
d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie i odpowiednio uczniów tej szkoły, ich nauczycieli,
rodziców (prawnych opiekunów) i pracowników zatrudnionych w szkole.
3. Regulamin zawiera następujące zagadnienia:
1. Tradycje i ceremoniał szkoły
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
3. Stosunek uczniów do nauki
4. Kultura bycia i dyscyplina
5. Sprawy opiekuńczo-wychowawcze i zdrowotne
6. Nagrody i kary
§2. Tradycje i ceremoniał szkoły:
1.
2.

3.
4.
5.

Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.
Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji
szkoły. Do ceremoniału szkoły należą:
1) Okres beaństwa; (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwolnienie ucznia
z udziału. Konsekwencją zwolnienia jest zakaz udziału: w beaństwie w klasie
trzeciej oraz w chrzcie beanów w kl. I i III. Zwolnienie nie zwalnia z obowiązku
znajomości historii szkoły oraz udziału w apelach )
2) Święto Szkoły z chrztem beanów;
3) uroczyste ślubowanie uczniów klas I na sztandar szkoły;
4) uroczyste pożegnanie sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych.
Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych
i Święta Szkoły.
Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów
rocznic, świąt państwowych, oświatowych i resortowych.
Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.

§3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
1.
2.

Uczeń ma prawo i obowiązek rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez
udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Realizacji tego celu służyć będą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach,
różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół

zainteresowań, wycieczki naukowe, udział w obozach naukowych i sportowych,
działalność w organizacjach młodzieżowych i społecznych.
3. Uczeń w czasie nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do
indywidualnego toku kształcenia.
4. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją ma prawo do
twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz
prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazanymi przez
nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych,
konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami.
6. Przygotowanie się do olimpiady przedmiotowej bezpośrednio przed eliminacjami daje
uczniowi prawo do dni wolnych od zajęć szkolnych:
- eliminacje wojewódzkie (okręgowe) - 3 dni;
- eliminacje centralne - 1 tydzień.
7. Uczniowie
są
zobowiązani
do
uzyskania
potwierdzenia
udziału
w
wymienionych zawodach i imprezach przez nauczyciela prowadzącego i
poinformowania o tym wychowawcy klasy, który w dzienniku elektronicznym zaznacza
„delegowanie - konkurs”.
§4. Stosunek uczniów do nauki
1.

2.

Uczeń zobowiązany jest do:
1) rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych;
2) terminowego wykonywania zadań domowych;
3) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
Uczeń ma prawo:
1) zwracać się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów
omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach domowych;
2) do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości
powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadek losowy,
mniejsze zdolności);
3) do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze, a z przedmiotu
o wymiarze jednej godziny tygodniowo uczeń ma prawo do jednego
nieprzygotowania; uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji;
nieprzygotowanie
obejmuje
także
prace
domowe;
zgłoszenia
nieprzygotowań zawiesza się na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i
roczną ( za wyjątkiem klas programowo najwyższych w ostatnim semestrze
nauki);
4) do jawności ocen; ocena może być wpisana do zeszytu ucznia;
5) indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych
i sprawdzeniu wiadomości zależnie od swoich predyspozycji fizycznych i
psychicznych;
6) do powiadamiania na tydzień dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów i wychowawcę klasy o przewidywanych dla niego ocenach
okresowych.
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3. W

razie zaległości w nauce spowodowanych dłuższą nieobecnością ucznia ma on prawo
do wyrównania materiału poprzez konsultacje i inne formy pracy(w terminie ustalonym
przez nauczyciela).
4. Oceny z przedmiotów nauczania wystawia się uczniowi wyłącznie za wiadomości i
umiejętności.
5. Ocenę zachowania ucznia ustala się na podstawie odrębnego regulaminu.
6. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:
1) uczniów powiadamia się o pracy pisemnej na co najmniej tydzień przed
realizowaniem (wpis do dziennika lekcyjnego/elektronicznego);
2) w ciągu dnia może odbywać się tylko jeden sprawdzian pisemny tj. praca
klasowa lub sprawdzian, obejmujący zakres materiału z więcej niż 3 godzin
lekcyjnych;
3) w tygodniu mogą odbywać się tylko trzy sprawdziany pisemne tj. praca
klasowa lub sprawdzian , obejmujący zakres materiału z więcej niż 3 godzin
lekcyjnych;
4) prace klasowe oraz sprawdziany muszą być poprawione w ciągu dwóch
tygodni (wyjątkowo: z j. polskiego- prace literackie, wos-u, historii – eseje –
do czterech tygodni), omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu;
5) krótkie sprawdziany pisemne oraz kartkówki ( dotyczące tylko trzech
ostatnich lekcji) powinny być poprawione i sprawdzone w ciągu jednego
tygodnia i dane uczniowi do wglądu;
6) na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac
klasowych.
7. Na życzenie ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma
obowiązek uzasadnić postawioną ocenę.
§5. Kultura bycia i dyscyplina
1.
2.

Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania
przez wszystkich pracowników szkoły oraz przez kolegów.
Uczeń ma obowiązek:
1) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole, jak i poza nią zgodnie
z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturowymi;
2) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję
szkoły, tworzyć jej autorytet;
3) dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów:

-

4) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady
Pedagogicznej, Rady Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu
Uczniowskiego szkoły i samorządu klasowego;
5) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom;
szanować godność osobistą drugiego człowieka;
zachowywać tajemnicę korespondencji i poufność rozmów;
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przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia
obowiązków szkolnych przez innych uczniów;
- stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać
wszelkim przejawom brutalności, chamstwa, zarozumialstwa, a także zapobiegać
plotkarstwu i lizusostwu.
3. Uczeń
ma obowiązek
przeciwdziałać
wszelkim przejawom
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, dbać o
porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz jego otoczenia.
4. Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za dokonanie
zniszczenia pomieszczeń lub sprzętu szkolnego.
5. Obowiązkiem ucznia jest punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
6. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest pisemne lub
elektroniczne usprawiedliwienie wystawione przez rodziców( opiekunów prawnych)
przekazane wychowawcy w formie pisemnej lub elekronicznej – jedynie z konta rodzica.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych
przez przynajmniej tydzień, ma prawo być zwolniony z pytania w dniu przyjścia do szkoły.
8.
1) Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić na pierwszej lekcji wychowawczej
po powrocie ucznia do szkoły, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni.
2) Doraźne zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych udziela wychowawca klasy lub ze swojej
lekcji nauczyciel.
3) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są powiadomić szkołę,
wychowawcę, dyrekcję, osobiście, telefonicznie lub pisemnie o przewidywanej
dłuższej nieobecności ucznia.
9. Uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w czystym, schludnym i stosownym ubraniu,
a w szczególności:
1) Ucznia obowiązuje zakaz przychodzenia do szkoły w ubraniu zbyt skąpym,
ekstrawaganckim lub z elementami stroju, wskazującego na przynależność lub
sympatyzowanie z subkulturami młodzieżowymi.
2) W szkole obowiązuje uczniów zakaz noszenia biżuterii, która wyróżnia ich spośród
społeczności szkolnej.
3) Obowiązuje także zakaz przesadnego farbowania, modelowania włosów
i makijażu.
10.
W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje ucznia strój odświętny:
6) strój galowy dla dziewcząt to: biała bluzka z czarną, niebieską, szarą
spódniczką lub spodniami w wymienionych kolorach, lub czarna, szara ,
niebieska sukienka;
7) strój galowy dla chłopców to: czarny, niebieski , ciemnoszary garnitur albo
sweter i spodnie w wymienionych kolorach oraz biała koszula.
11. Każdy uczeń jest zobowiązany nosić w szkole identyfikator.
12. Podstawą wydania nowej legitymacji szkolnej w razie jej zniszczenia lub zaginięcia
jest pisemna prośba ucznia skierowana do dyrektora szkoły.
13. Obowiązkiem ucznia jest:
1) sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań, np.
dyżur w klasie;
2) zaznajomienie się i potwierdzenie własnym podpisem obowiązujących
go w szkole regulaminów;
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3) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
poprzez przestrzeganie przepisów BHiP i Ppoż. w pracowniach
przedmiotowych, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas wycieczek i
korzystania ze środków lokomocji;
4) ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą
5) pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni szkolnej (od 1 października do 30
kwietnia danego roku szkolnego) i stosowanie się do obowiązującego w niej
regulaminu.
14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów
wartościowe przedmioty, np. telefony komórkowe.
15. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu,
rozprowadzania i używania substancji psychoaktywnych na terenie szkoły i poza nią.
Nieprzestrzeganie tych zakazów grozi wydaleniem ze szkoły.
16. Ucznia obowiązują określone warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, a w szczególności:
a) Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z takich urządzeń elektronicznych na
zajęciach edukacyjnych (aparaty powinny być wyłączone i schowane),
b) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego na terenie szkoły
jest zabronione.
§6. Sprawy opiekuńczo-wychowawcze i zdrowotne
1. Uczeń ma prawo do:
1) stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć
szkolnych zgodnie z ustalonymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniach
władz oświatowych, dotyczących przepisów BHiP w szkole;
2) korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej;
3) wypoczynku na przerwach między lekcyjnych oraz w okresie ferii i przerw
świątecznych;
4) korzystania po zajęciach obowiązkowych z obiektów sportowych szkoły pod
warunkiem zapewnienia opieki przez odpowiedzialnego opiekuna
(nauczyciela,wychowawcę);
2. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia
lekarskiego, wydanego przez placówkę służby zdrowia i po uprzednim złożeniu
odpowiedniego podania zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. Podanie należy
złożyć w ciągu 14 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego.
3. Uczeń ma prawo do wycieczek rekreacyjno-poznawczych i uczestniczenia w innych
formach wypoczynku organizowanych przez szkołę w okresie nie dłuższym niż pięć
dni zajęć szkolnych.

§7. Nagrody i kary
1. Za rzetelną naukę, pracę społeczną i wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce,
kulturze i sporcie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wobec klasy udzieloną przez nauczyciela, wychowawcę klasy;

2) pochwałę dyrektora szkoły w obecności uczniów całej szkoły (podczas szkolnego
apelu);
3) dyplom i nagrodę w formie upominku rzeczowego z funduszu Rady Rodziców'
4) świadectwo z wyróżnieniem (zgodnie z przepisami promowania);
5) Honorową Nagrodę Szkoły (dla trzech najlepszych absolwentów) wraz z listem
gratulacyjnym;
6) list pochwalny dyrektora szkoły dla absolwentów nominowanych do Honorowej
Nagrody Szkoły;
7) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym ;
8) wpisanie na świadectwie szkolnym osiągnięć uzyskanych w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu
wojewódzkim i centralnym.
2. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu szkolnego,
nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji i instytucji upoważnionych do wydawania
odpowiednich zarządzeń odnoszących się do życia szkolnego, naruszania przepisów lub
zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednimi orzeczeniami.
3. Kara może by udzielona w następującej formie, z zachowaniem gradacji:
1)upomnienie udzielone uczniowi przez wychowawcę klasy, nauczyciela I LO
lub Dyrekcję I LO;
2) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika
lekcyjnego/elektronicznego;
3) nagana Dyrektora z ostrzeżeniem;
4) przeniesienie ucznia do innej szkoły;
6) skreślenie z listy uczniów;
4. Skreślenia ucznia ze szkoły dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
5. Podstawą do podjęcia decyzji o wydaleniu ucznia ze szkoły, czyli skreślenia go z listy
uczniów szkoły, może być poważne wykroczenie spowodowane przez niego na terenie
szkoły lub poza nią, a w szczególności:
1) udowodniona działalność przestępcza;
2) spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały
uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego;
3) rozboje;
4) kradzież i włamania;
5) łamanie ustawy antyalkoholowej;
6) szerzenie narkomanii;
7) znęcanie się nad uczniami, zwłaszcza klas I;
8) czyny nieobyczajne;
9) działalność w rażący sposób naruszająca zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej,
rasowej i kulturowej;
10) celowe niszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, jeżeli w odpowiednim terminie
uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody;
11) rażące niestosowanie się do regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków szkoły, a
zwłaszcza duża liczba opuszczonych, nieusprawiedliwionych 150 godzin zajęć
lekcyjnych.
12) notoryczna agresja słowna.
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6.
7.

8.

9.

Dyrektor szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej.
Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie)
o podjętej decyzji i możliwości odwołania się od niej są zgodne z ustawą z dnia
14.03.1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. 1980r.
Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami).
Uczeń ma prawo odwołać się w terminie określonym w Kodeksie Postępowania
Administracyjnego od kary wychowawcy klasy do dyrektora szkoły, od kary dyrektora
szkoły do Rady Pedagogicznej, od kary Rady Pedagogicznej lub administracyjnej decyzji
dyrektora szkoły do Organu Nadzorującego szkołę.
Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń
uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub
innej działającej w szkole organizacji młodzieżowej lub społecznej.

§7.Postanowienia końcowe
1. Regulamin Porządkowy nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja będzie
dokonywana każdego roku przez zespół statutowo – regulaminowy na wniosek
wszystkich zainteresowanych podmiotów funkcjonujących w szkole.
2. Do Regulaminu Porządkowego szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia, które
wynikają z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie
kształcenia i wychowania oraz innych zarządzeń.
Treść Regulaminu Porządkowego została zatwierdzona przez Radę
Pedagogiczną po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd
Uczniowski.

Za zgodność:

1. Rada Pedagogiczna
2. Samorząd Uczniowski

