
REGULAMIN SZKOŁY

Podstawą  prawną  regulaminu  szkoły  jest  Statut I  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Dokument niniejszy reguluje szczegółowe zasady
dotyczące funkcjonowania szkoły w odniesieniu do jej uczniów.

USTALENIA PORZĄDKOWE
§ 1.

1.Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą znajdować się wyłącznie uczniowie, pracownicy szkoły oraz
interesanci, w tym rodzice załatwiający sprawy uczniów.
2.Sekretariat załatwia sprawy uczniowskie w wyznaczonym czasie.
3.Uczeń ma obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane dla niego w planie.
4.Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia szkolne.
5.W czasie zajęć szkolnych uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.
6.Uczniowie  nieuczestniczący  w  zajęciach  z  powodów  usprawiedliwionych  powinni  przebywać
w bibliotece. Uczniowie niećwiczący pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia z resztą
grupy.
7.Za zgodą Dyrektora w szkole mogą odbywać się również próby szkolnych zespołów artystycznych,
treningi  grup  sportowych,  kółka  przedmiotowe,  konsultacje  maturalne  oraz  inne  formy  zajęć
pozalekcyjnych.
8.Uczeń  uczestniczący  w  imprezie  szkolnej  z  osobą  towarzyszącą  bierze  odpowiedzialność
za zachowanie zaproszonej osoby.

ZWOLNIENIA I USPRAWIEDLIWIENIA
§ 2.

1.W przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat, jego rodzice nadal są informowani o wynikach w nauce
i frekwencji (za wyjątkiem, kiedy pełnoletni uczeń nie wyraża na to zgody, co  potwierdza stosownym
oświadczeniem). Rodzice mogą złożyć pisemne oświadczenie pozwalające pełnoletniemu uczniowi na
samodzielne usprawiedliwienie nieobecności.
2.Uczeń może zwolnić się z lekcji  za zgodą wychowawcy klasy lub innej osoby upoważnionej przez
Dyrektora  na podstawie pisemnej  prośby rodziców,  którą  należy dostarczyć  przed faktem zaistnienia
nieobecności.
3.Prośba o zwolnienie musi posiadać uzasadnienie.  
4.W przypadku nagłej konieczności zwolnienia z zajęć ucznia niepełnoletniego rodzice lub rodzic mają
obowiązek zgłosić się po dziecko osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej.
5.Długotrwałe,  stałe  lub  częściowe zwolnienie  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego udzielane  jest
w formie decyzji Dyrektora na podstawie podania złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców
i stosownego zaświadczenia lekarskiego. Podanie należy złożyć w sekretariacie nie później niż 3 dni od
daty wystawienia opinii lekarza.
6.Uczniowie  zwolnieni  z  zajęć  wychowania  fizycznego  mają  obowiązek  przebywania  w  sali
gimnastycznej.
7.Uczniowie posiadający stałe zwolnienie z  wychowania fizycznego (na podstawie decyzji  Dyrektora
szkoły), mogą w czasie tych lekcji przebywać w sali gimnastycznej lub po uzgodnieniu z nauczycielem
wychowania fizycznego także w bibliotece. Jeśli lekcje wychowania fizycznego wypadają na pierwszej,
bądź ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń na pisemną prośbę rodziców może być zwolniony z obowiązku
przebywania w szkole w trakcie tych zajęć.
8.Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z religii  lub oczekujący na zajęcia z etyki  powinni w tym
czasie przebywać w bibliotece szkolnej. Jeśli lekcje religii wypadają na pierwszej, bądź ostatniej godzinie
lekcyjnej uczeń na pisemną prośbę rodziców może być zwolniony z obowiązku przebywania w szkole
w trakcie tych zajęć.
9.Brak  usprawiedliwienia  nieobecności  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  powrotu  do  szkoły  oznacza,
że nieobecność jest ostatecznie nieusprawiedliwiona.

BEZPIECZEŃSTWO 
§ 3.
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1.Uczeń, który był świadkiem wypadku na terenie szkoły ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
2.W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji uczeń ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę,
innego nauczyciela lub pracowników sekretariatu.
3.Uczniów obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem.
4.Uczeń ma obowiązek zgłaszania wychowawcy,  nauczycielowi lub pracownikowi sekretariatu szkoły
dostrzeżonych na terenie szkoły zagrożeń dla bezpieczeństwa.
5.Uczeń powinien dbać o rzeczy przynoszone do szkoły i nie pozostawiać ich bez opieki.
6.Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków odurzających, bycie pod ich wpływem oraz wnoszenie
na teren szkoły jest surowo zakazane. Zakaz obowiązuje również na wycieczkach szkolnych i wszelkich
formach zajęć szkolnych.
7.Zasady organizowania wyjść zbiorowych i wycieczek reguluje odrębny regulamin.

PRAWA I PRZYWILEJE UCZNIA
§ 4.

Uczeń ma prawo:
1.Znać statut szkoły, obowiązujące w szkole regulaminy, programy nauczania i wychowania oraz zasady
oceniania na poszczególnych przedmiotach.
2.Znać programy nauczania na dny rok szkolny dla swojej klasy oraz wymagania na egzamin maturalny.
3.Korzystać  z  pomocy  pedagoga  szkolnego,  psychologa  szkolnego,  biblioteki  oraz  z  obiektów
sportowych za zgodą Dyrektora szkoły i zgodnie z przyjętymi regulaminami.
4.Brać udział w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach w szkole i poza szkołą.
5.Znać  termin  i  zakres  prac  klasowych  przynajmniej  z  tygodniowym wyprzedzeniem.  Termin  pracy
klasowej powinien być wpisany w dzienniku klasy.
6.Pisać jedną pracę klasową dziennie i najwyżej cztery prace klasowe w ciągu tygodnia.  Jeżeli termin
sprawdzianu  został  przeniesiony na  prośbę  uczniów,  tym samym akceptują  oni  większą  liczbę  prac
klasowych w ciągu jednego dnia lub tygodnia.  Kartkówki nie muszą być zapowiadane.  W przypadku
języków obcych ze względu na grupy międzyoddziałowe termin oraz ilość sprawdzianów i kartkówek są
ustalane indywidualnie z grupami przedmiotowymi.
7.Wyrażać swoje myśli i poglądy z zachowaniem kultury i szacunku wobec innych.
8.Otrzymać  ocenione  prace  klasowe  w  terminie  do  miesiąca  i uzyskać  od nauczyciela  przedmiotu
uzasadnienie otrzymanej oceny bezpośrednio po jej wystawieniu.
9.Uczeń  ma  prawo  poprawiania  niedostatecznych  ocen  cząstkowych  uzyskanych  za  wypowiedzi
w formie pisemnej obejmującej materiał powyżej 3 lekcji tylko jeden raz w ciągu półrocza. O sposobie
i formie poprawiania ocen cząstkowych decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, informując
o tym  uczniów  na  początku  roku  szkolnego.  O  ewentualnej  poprawie  innych  ocen  decyduje
nauczyciel uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika
obok oceny z pierwszego terminu. Do obliczenia oceny końcowej bierze się średnią arytmetyczną oceny
pierwszej i poprawionej.
10.Odpocząć od nauki (bez zadanej jakiejkolwiek pracy domowej) w czasie przerwy z racji świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy oraz w czasie ferii zimowych i letnich.
Uczeń ma przywilej:
1.Uzyskać zwolnienie  z  zajęć  lekcyjnych do 5 dni  roboczych w ramach tzw.  tygodnia  olimpijskiego
celem przygotowania się do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych i olimpiad.
2.Uczestniczyć w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych.
3.Korzystać z dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału.
4.Korzystać z wycieczek, wymian międzyszkolnych i innych imprez organizowanych przez szkołę.
5.Być zwolnionym z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek, gdy w danym dniu posiada
„numerek niepytany” ustalany przez Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. Zwolnienie to
nie obejmuje zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych i zadań domowych.
6.Być zwolnionym z weryfikacji wiadomości w pierwszym dniu po wycieczce trwającej dłużej niż jeden
dzień oraz w następujące dni: 6 XII (św. Mikołaja), 21 III (pierwszy dzień wiosny), 1VI (Dzień Dziecka),
2 XI (Dzień Zaduszny).
7.Wybierać w sposób niezależny swoich przedstawicieli do samorządu klasowego.
8.Wpływać  na kształt  życia  szkolnego i  wyrażać opinie  dotyczące życia  szkoły (nie  może to  jednak
uwłaczać niczyjej  godności osobistej).  Swoje spostrzeżenia i  uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły
uczniowie przekazują Samorządowi Uczniowskiemu, który przedstawia je opiekunowi lub Dyrektorowi
szkoły.
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9.Korzystać,  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami,  ze  wszystkich  form pomocy  materialnej  i  świadczeń
socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.
10.Pracować w ramach indywidualnego toku nauczania (wg odrębnego regulaminu).

OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 5.

Uczeń ma obowiązek:
1.Znać statut szkoły i regulamin szkoły oraz przestrzegać ich postanowień.
2.Przestrzegać wszelkich aktów prawnych obowiązujących na terenie szkoły.
3.Postępować  zgodnie  z  dobrem szkolnej  społeczności,  dbać  o  dobre  imię,  honor  i tradycję  szkoły,
współtworzyć jej autorytet, godnie reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach i innych imprezach.
4.Stosować się  do  zarządzeń i  poleceń dyrekcji,  wychowawcy i  nauczycieli  oraz  ustaleń Samorządu
Uczniowskiego.
5.Rzetelnie pełnić powierzone funkcje.
6.Zachowywać się podczas lekcji i innych zajęć szkolnych w sposób kulturalny i zapewniający właściwą
atmosferę nauki oraz godnie i kulturalnie również poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej.
7.Punktualnie i  regularnie uczęszczać na lekcje, wybrane zajęcia pozalekcyjne, imprezy i  uroczystości
szkolne.
8.Samodzielnie  wykonywać  prace  klasowe  i  sprawdziany.  Niesamodzielna  praca  na  sprawdzianach
i egzaminach, podpowiadanie i odpisywanie prac domowych jest niedozwolone i skutkuje otrzymaniem
oceny niedostatecznej.
9.Wykorzystywać  w pełni  czas  przeznaczony na naukę,  rzetelnie  pracować  nad pogłębianiem swojej
wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w wybranych
przez siebie zajęciach lub kółkach przedmiotowych.
10.Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
11.Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
12.Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie
używa narkotyków oraz innych środków odurzających.
13.Uczestniczyć  we  wszystkich  imprezach  organizowanych  przez  szkołę  lub  klasę  (chyba
że wychowawca określi  ją jako nieobowiązkową) także wtedy,  gdy odbywają się one po zakończeniu
zajęć dydaktycznych ucznia w danym dniu.
14.Przeciwstawiać się na wszelkim przejawom przemocy i agresji i reagować
15.W zakresie postawy społecznej uczeń ma obowiązek:
a)być prawdomównym i uczciwym;
b)być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych;
c)szanować pracę własną i innych osób, mienie prywatne i społeczne;
d)starać się zawsze naprawić wyrządzoną szkodę, tak materialną jak i moralną;
e)brać udział w pracach Samorządu Uczniowskiego;
f)dbać o terminowe wywiązywanie się z podjętych zadań.

NAGRODY I KARY
§ 6.

1.System nagród i kar reguluje statut szkoły.
2.Nagrody dodatkowe:
a)  przewiduje  się  nagrody  na  koniec  roku  szkolnego  dla  3  uczniów  z  najwyższą  średnią  ocen
ze wszystkich klas; liczba nagrodzonych uczniów może być większa w przypadku osiągnięcia tej samej
najwyższej  średniej przez większą liczbę uczniów. O formie i  wysokości  nagrody decyduje Dyrektor
w porozumieniu z Radą Rodziców;
b)  dla  uczniów  z  100%  frekwencją  w  półroczu  przewiduje  się  możliwość  uzyskania  dwóch  dni
zwolnienia z weryfikacji wiedzy w następnym półroczu. Dni te ustalone zostają na początku kolejnego
półrocza w porozumieniu wychowawcą;
c) dla klasy z najwyższą średnią ocen w półroczu oraz dla klasy z najwyższą  frekwencją w półroczu
przewiduje się możliwość uzyskania dwóch dni zwolnienia z weryfikacji wiedzy w następnym półroczu.
Dni te ustalone zostają na początku kolejnego półrocza w porozumieniu z wychowawcą.
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