Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej
§83. Członek społeczności szkolnej.
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony
przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej.
3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi
prawami człowieka i dziecka.
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
5. Traktowanie członków.
1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu;
2) żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego;
3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności
Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii;
5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie
wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub
psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w Szkole.
7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia
szkody.
8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i
kultywować jej tradycje.
§84. 1. Każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego ma prawo do:
1) zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły (Statutem szkoły, Regulaminem
szkoły, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczym i
Programem Profilaktyki) i ich stosowania;
2) Zapoznania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, zakresem
wymagań na poszczególne oceny;
3) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie
promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami presji fizycznej bądź psychofizycznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności zarówno podczas lekcji jak i przerw miedzylekcyjnych;
6) informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych,
imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;
7) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i
możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
8) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
9) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
11) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
12) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, pomocy w przygotowaniu
do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
13) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
zawartymi w WZO;
14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów
według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
15) pomocy w przypadku trudności w nauce oraz trudnych sytuacjach losowych (wypadki
losowe, ciąża itp.), do uzyskania zgody na nauczanie indywidualne włącznie;
16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, wybierania i bycia
wybieranym w wyborach do Samorządu Uczniowskiego oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w szkole;
17) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
18) zgłaszania skarg do Rzecznika Praw Ucznia i do dyrektora szkoły
w przypadku naruszania jego praw;
19) uzyskania urlopu na kontynuowanie nauki w szkołach poza granicami kraju. Uzyskane
świadectwo szkolne poza granicami kraju uczniowie zobowiązani są nostryfikować
w Kuratorium Oświaty;
20) dofinansowania wyjazdów ze środków szkoły, Rady Rodziców lub sponsora w
przypadku reprezentowania szkoły na olimpiadach, konkursach, imprezach kulturalno –
światowych, zawodach sportowych;
21) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
22) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach;
23) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego;
24) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania
prac domowych;
25) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora
szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie

zwolnienie;
26) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
§85.1 Uczeń Liceum Ogólnokształcącego ma obowiązek:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny;
2) przestrzegać postanowień zawartych w statucie;
3) systematycznie przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w
obowiązkowych
i wybranych przez siebie zajęcia;
4) podporządkować się wszystkim regulaminom określającym sposób korzystania z mienia
i pomieszczeń szkolnych;
5) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów,
nauczycieli, oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
6) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a)
okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b)
szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c)
przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarność.
7) dbać o honor, tradycję i dobre imię szkoły;
8) punktualnie uczęszczać na lekcje;
9) posiadać podręczniki, zeszyty przedmiotowe, przybory;
10) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
11) wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia;
12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
13) noszenie identyfikatora;
14) terminowe usprawiedliwianie nieobecności;
15) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
16) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków
odurzających;
17) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury;
§86. Uczniom nie wolno:
1. Palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych i używać narkotyków lub znajdować
się pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej otoczeniu oraz na organizowanych przez
szkołę imprezach pozaszkolnych;
2. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;;
3. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
4.Zapraszania i wprowadzania do szkoły osób trzecich;
5.Opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych;
6.Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
7.Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków
bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
8.Używania podczas zajęć telefonów komórkowych.

§87.Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia.
§88.1. Strój ucznia ma być schludny i porządny (bez ekstrawagancji i odsłaniania ciała).
2. W czasie uroczystości szkolnych i egzaminów obowiązuje strój galowy.
§89. W ostatnim tygodniu nauki uczniowie kończący naukę w szkole lub ją zmieniający
mają obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta
obiegowa.
§90. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć
w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych.
§91. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
1. Podczas wszystkich zajęć edukacyjnych uczniowie biorący w nich udział mają schowane
i wyłączone telefony komórkowe.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady, nauczyciel ma prawo odebrać
uczniowi telefon komórkowy i przekazać go do sekretariatu szkoły. Telefon odbiera
w sekretariacie rodzic (prawny opiekun) ucznia. Uczeń otrzymuje pisemną uwagę
do dziennika.
3. Telefon do celów dydaktycznych można używać na zajęciach edukacyjnych tylko
za zgodą nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
4. W kontaktach z pracownikami szkoły zabronione jest bez ich zgody używanie sprzętu
utrwalającego głos lub wizję (dyktafony, magnetofony, kamery, aparaty fotograficzne,
telefony
z funkcją rejestracji głosu lub obrazu, komputery typu palmtop itp.)
§92.Usprawiedliwianie i zwalnianie uczniów:
1.Do usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole i zwalniania z zajęć służą
miesięczne karty usprawiedliwień lub inne formy wskazane przez wychowawcę. Niezależnie
od wybranego sposobu usprawiedliwiania musi być przedstawiona najpóźniej w ciągu
7 dniu roboczych od powrotu ucznia do szkoły i zawierać termin oraz wyjaśnienie przyczyny
nieobecności.
2. W nagłych przypadkach dopuszcza się zwolnienie ucznia z lekcji po rozmowie
telefonicznej
z rodzicami (prawnymi opiekunami), z przeprowadzonej rozmowy sporządza się notatkę
służbową w dokumentacji wychowawcy; pierwszego dnia po powrocie do szkoły uczeń jest
zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie do wychowawcy klasy.
3. Prośba o zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych wystosowana przez instytucje
kulturalne, sportowe i inne, musi zawierać akceptację rodziców.
4. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca (a w razie jego nieobecności –
dyrektor lub wicedyrektor szkoły) po uwzględnieniu podanej przyczyny i wiarygodności
przedstawionej prośby.
5. Pisemną prośbę o zwolnienie z niektórych zajęć lekcyjnych w danym dniu uczeń jest
zobowiązany przedstawić wychowawcy i nauczycielowi, z którego lekcji ma być zwolniony.
6. Ucznia zwolnionego z lekcji obowiązują wszystkie wymagane w tym dniu pisemne prace
domowe.

7. Uczeń pełnoletni może osobiście wystąpić do wychowawcy z prośbą o usprawiedliwianie
nieobecności w formie określonej w pkt 1 i 5, o ile uzyskał na to pisemną zgodę rodziców
(opiekunów prawnych).
8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje czy przedstawiony przez rodziców powód jest
istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż choroba lub ważna przyczyna losowa.
10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową
sytuacją zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy
(na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
11. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych
(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
12.Jeśli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powody choroby lub
urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
13. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli niepełnoletni uczeń
systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje
prawidłowo obowiązku nauki.
14. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.
§93. Zawieszenie w prawach ucznia oznacza, że uczeń nie może uczestniczyć
w wycieczkach, imprezach szkolnych. Nie przysługuje mu prawo do zgłoszenia
nieprzygotowania, skorzystania ze święta numerka.

