REGULAMIN SZKOLNY
XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
JOACHIMA LELEWELA
w WARSZAWIE

Regulamin

szkolny

określa

zasady

postępowania

konieczne

do

prawidłowego

funkcjonowania szkoły. Swoim zasięgiem obejmuje on wszystkich członków społeczności
szkolnej. Przyjmując, że istnieje ogólnie uznawany system wartości i norm, dokument ten
precyzuje, jakie szczegółowe zobowiązania wynikają z systemu zasad dla wszystkich
członków społeczności szkolnej. Nie jest on w stanie uregulować wszystkich sytuacji
wynikających z życia placówki, gdyż nie wszystko da się zamknąć w postanowieniach
formalno-prawnych. Mimo to uznaje się, że przyczyni się do sprawnego funkcjonowania
szkoły. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania z regulaminem uczniów - na
godzinach wychowawczych oraz

rodziców – na zebraniach. Rodzice mają obowiązek

zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

ROZDZIAŁ I
Tradycje i ceremoniał szkoły
§ 1. Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości
szkolnych z udziałem sztandaru szkoły i samej celebracji sztandaru, to również zbiór zasad
zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym
elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły,
a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli
narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do
tradycji narodu polskiego i jego symboli.
§ 2. Obowiązki ucznia
Każdy uczeń ma obowiązek:
1. Poznać historię szkoły oraz postać jej patrona- Joachima Lelewela.
2. Znać hymn państwowy.
3. Szanować symbole narodowe oraz symbole szkolne.
4. Kultywować tradycje szkoły.
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5. Godnie reprezentować XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela.
6. Nosić strój galowy

(dziewczęta - biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie,

chłopcy - biała koszula, garnitur lub ciemne spodnie) podczas wszystkich uroczystości
szkolnych, imprez okolicznościowych oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz.
§3. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego
Poczet sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach na stałe wpisanych
w harmonogram pracy szkoły:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
3. Święto Edukacji Narodowej.
4. Święto Odzyskania Niepodległości.
5. Święto Patrona Szkoły.
6. Pożegnanie uczniów klas programowo ostatnich.
7. Zakończenie roku szkolnego.
8. Inne ważne uroczystości państwowe, lokalne oraz szkolne.
§ 4. Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
1. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:
,Baczność, powitanie sztandaru’, po której wszyscy obecni wstają i przyjmują postawę
zasadniczą.
2. Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę :
,Do hymnu’, po której odśpiewany zostaje hymn państwowy - w trakcie hymnu sztandar jest
pochylony pod kątem 45 stopni.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje kolejną komendę:
,Po hymnie’, po której wszyscy uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
3. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:
,Baczność, pożegnanie sztandaru’, wszyscy obecni wstają - poczet opuszcza aulę.
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§5. Symbole narodowe
1. Godło, flaga

i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się

z należną czcią i szacunkiem.
2. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną, stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia
wspólnoty i odrębności narodowej. Wykonuje się go w czasie uroczystości państwowych,
uroczystości szkolnych oraz świąt narodowych. Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich
zgromadzonych na uroczystości. Podczas wykonywania hymnu obowiązuje postawa zasadnicza,
zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy / mężczyźni /.
3. Godło należy umieścić w salach lekcyjnych na ścianie na wprost wejścia albo na innej
ścianie, w miejscu widocznym od wejścia.

ROZDZIAŁ II

Dyscyplina pracy
§ 6.1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą znajdować się wyłącznie uczniowie,
pracownicy szkoły oraz interesanci, w tym rodzice załatwiający sprawy uczniów.
2. Nauczyciele, rodzice uczniów oraz interesanci wchodzą i wychodzą przez wejście główne.
3. Upoważniony przez Dyrektora szkoły pracownik obsługi ma obowiązek kontrolować, kto
i w jakim celu wchodzi do budynku szkoły (jest zobowiązany odnotować ten fakt
w specjalnym zeszycie znajdującym się na portierni). Interesanci po wejściu do budynku
szkoły dostają identyfikator z napisem ,,GOŚĆ” i noszą go ze sobą, przebywając w szkole.
Wychodząc ze szkoły, zwracają identyfikator pracownikowi szkoły.
§ 7.1. Obowiązkiem nauczycieli jest punktualne rozpoczynanie oraz kończenie zajęć.
2. Obowiązkiem nauczycieli jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania zajęć
lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.
§ 8.1. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek zachowywać się tak, aby nie
zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu i innych.
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2. Obowiązkiem nauczycieli oraz pracowników szkoły jest reagować na wszelkie dostrzeżone
sytuacje oraz zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ich samych oraz
innych osób przebywających w szkole.
3. Nauczyciele powinni zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły.
Dziwne zachowanie takich osób powinno wzbudzić wzmożoną czujność nauczycieli, którzy
o niepokojącej sytuacji powinni poinformować pracownika obsługi. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba należy powiadomić Dyrektora szkoły.
4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora XLI
Liceum Ogólnokształcącego o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów oraz pracowników
szkoły.
§ 9.1. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej
osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
2. Wszelka przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki powinny być
zgłaszane nauczycielowi na zajęciach, nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy,
Dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi szkoły. Na bieżąco powinny być również
podejmowane środki przeciwdziałające takim zachowaniom.

ROZDZIAŁ III
Ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole

Prawa ucznia
§ 10.1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej oraz
kulturalnego traktowania go przez kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły.
2. Uczeń ma prawo domagać się, aby wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące życia
szkoły były przestrzegane.
3. Uczeń ma prawo wzbogacać ceremoniał i uroczystości organizowane przez szkołę.
4. Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkiej pomocy, jakiej może mu udzielić szkoła.
5. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej na terenie szkoły.
6. Uczeń ma prawo być poinformowany o wszelkich zajęciach pozalekcyjnych odbywających
się na terenie szkoły oraz do uczestniczenia w nich.
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§11.Uczeń ma prawo zgłaszać wnioski i zażalenia do Dyrektora XLI Liceum
Ogólnokształcącego i Rady Pedagogicznej. Decyzja dotycząca jego sprawy powinna być
podjęta i umotywowana w ciągu trzech dni z wyjątkiem decyzji dotyczącej ukarania ucznia,
którą podejmuje Dyrektor w ciągu siedmiu dni.
Obowiązki ucznia
§ 12.1. Uczeń ma obowiązek świadczenia prawdy tak w wypowiedziach ustnych, jak
i pisemnych.
2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.
3. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także
godnego zachowania się poza szkołą.
4. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły i nie szargać go w wypowiedziach
publicznych formułowanych np. w internecie, czy środkach komunikacji.
5. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej.

§ 13. Uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej i okazywania jej na
żądanie pracowników szkoły.
§ 14.1. Uczeń ma obowiązek podporządkowania się wszystkim regulaminom korzystania
z mienia i pomieszczeń szkolnych: regulaminowi sali gimnastycznej, biblioteki, stołówki oraz
poszczególnych pracowni.
2. Uczeń ma obowiązek znać wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące życia szkoły.
Obowiązany jest do ich przestrzegania oraz ma obowiązek się im podporządkować.
15.1. Uczniowie wchodzą do szkoły oraz po zakończeniu zajęć wychodzą ze szkoły wejściem
przez szatnię.
2. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zmiany obuwia (obowiązuje lekkie obuwie na
miękkiej i jasnej podeszwie). W szkole nie wolno nosić butów na wysokiej podeszwie oraz
wysokim obcasie.
§ 16.1. Obowiązkiem każdego ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia
szkolne.
2. Obowiązkiem każdego ucznia jest przychodzenie do szkoły na wszystkie zajęcia określone
w planie lekcji danej klasy, a nie na wybrane lekcje. Uczeń chory nie powinien przychodzić
do szkoły na wybrane zajęcia np. prace klasowe, kartkówki.
3. Uczeń ma zakaz samowolnego opuszczania szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych oraz
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przerw między zajęciami. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który samowolnie
opuści jej teren.
4. Uczeń ma obowiązek rozliczać się przed wychowawcą z każdej nieobecności na lekcjach
(szczegółowe formy usprawiedliwiania/zwalniania uczniów zawierają odrębne procedury
dołączone do niniejszego regulaminu).
§ 17.1. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd zewnętrzny, a jego ubiór powinien być
dostosowany do charakteru miejsca, w którym się znajduje i nie powinien naruszać ogólnie
przyjętych norm moralnych i obyczajowych.
2. W szkole obowiązuje zakaz ostrego makijażu i noszenia zbyt skąpego stroju (zakaz
noszenia dużych dekoltów oraz bardzo krótkich spódniczek i szortów przez dziewczęta).
3. Zabrania się noszenia stroju, który mógłby urazić inne osoby przebywające na terenie
szkoły poprzez odsłonięcie niektórych części ciała lub napisy czy symbole, szczególnie
związane z nałogami lub przynależnością do subkultur.
4. Dresy i spodenki/szorty nie mogą być ubiorem szkolnym, są tylko strojem przeznaczonym
wyłącznie do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego.
5. Uczeń w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz uroczystości szkolnych nie może nosić na
głowie czapki, kaptura.
6. Dyrektor Liceum określa dni, w których uczniowie przychodzą do szkoły w stroju
galowym ze względu na odbywające się uroczystości.
7. 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.
8. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia natychmiast po wejściu do budynku Liceum.
§ 18.1. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem lub kradzieżą.
2. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub
pamiątek oraz pozostawiać ich bez opieki (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za te rzeczy).
§ 19.1. Uczeń ma obowiązek chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad BHP.
2. Zabrania się wnoszenia do szkoły papierosów oraz ich palenia na terenie szkoły, wnoszenia
na teren szkoły oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. Stosowanie ich lub bycie
pod ich wpływem jest surowo zakazane.
Zakaz palenia tytoniu, posiadania i używania alkoholu oraz środków odurzających
obowiązuje także na wycieczkach szkolnych i wszelkich formach zajęć organizowanych
przez szkołę na jej terenie lub poza nią.
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3. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów uważanych
powszechnie za niebezpieczne np. nóż, materiały łatwopalne, wybuchowe oraz innych
zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu. Zabrania się również przynoszenia
zapałek, zapalniczek itp. W sytuacji podejrzenia ucznia o posiadanie zabronionych
przedmiotów i używek nauczyciele mają prawo skontrolować ucznia, jednak w sposób
nieuwłaczający jego godności. Nauczyciel nie ma prawa przeszukać ucznia, jest to czynność
zarezerwowana dla funkcjonariuszy policji.
§ 20.1. Uczeń ma obowiązek odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętej działalności
społecznej.
2. Uczeń ma obowiązek brania udziału w życiu szkoły poprzez uczestniczenie w zbiorowym
działaniu.
ROZDZIAŁ IV
Zasady zachowania uczniów w czasie przerw

Prawa ucznia
§ 21. 1.W czasie trwania przerw uczeń ma prawo do odpoczynku. Nauczyciele nie powinni
prowadzić zajęć w czasie przerw.
2. Uczeń ma prawo do

korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia

elektronicznego w czasie trwania przerw, ale tylko pod warunkiem, że robi to zgodnie
z obowiązującymi na terenie szkoły procedurami (zostały one szczegółowo opisane
w procedurach postępowania jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
Obowiązki ucznia
§ 22.1. Obowiązkiem ucznia jest bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie
przerw śródlekcyjnych.
2. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
dyżurujących nauczycieli oraz reagowania na uwagi i polecenia nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły (uczeń ma obowiązek podporządkować się poleceniom nauczyciela,
np. jeżeli jest to związane z niewłaściwym, nieodpowiedzialnym zachowaniem lub
niewłaściwym użyciem telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego).
§ 23.Uczeń ma obowiązek przebywania w budynku szkolnym zgodnie z rozkładem zajęć,
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nie wolno mu samowolnie opuszczać terenu szkoły.
§ 24. Nie wolno niszczyć mienia szkolnego.
§ 25.1. Zachowanie uczniów w trakcie przerw powinno sprzyjać odpoczynkowi i tworzeniu
miłej, koleżeńskiej atmosfery. W tym celu zaleca się, aby w czasie trwania przerw uczniowie
spędzali czas w swoim towarzystwie oraz ograniczyli czas, jaki spędzają z telefonem
komórkowym czy innym urządzeniem elektronicznym.
2. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, a także siadanie na schodach, gdyż
utrudnia to przemieszczanie się uczniów do poszczególnych pracowni i grozi wypadkiem.
3. Na korytarzach nie wolno grać w piłkę, rzucać przedmiotami, popychać się, grać w gry
zakłócające porządek i powodujące niszczenie mienia szkolnego oraz zagrażające zdrowiu
i bezpieczeństwu uczniów.
4. Zabronione jest wychylanie się przez okna oraz siadanie na parapetach.
5. W trosce o higienę psychiczną nie należy krzyczeć oraz zachowywać się głośno.
§ 26. Po zakończeniu przerwy uczniowie oczekują na nauczyciela przed salą lekcyjną,
w której mają mieć zajęcia.

ROZDZIAŁ V
Zasady zachowania uczniów w czasie zajęć
lekcyjnych
Prawa ucznia
§ 27.1. Uczeń ma prawo do uzyskania dogłębnej i rzetelnej wiedzy.
2. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów
omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach domowych.
3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania.
4. W wypadku zaległości, spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie
mają prawo do wyrównania przez nauczyciela materiału nauczania w ramach dodatkowych
zajęć z danego przedmiotu lub konsultacji (za zgodą Dyrektora szkoły).
5. Uczeń ma prawo do pomocy w uzyskiwaniu nadprogramowej wiedzy, do pomocy
w samokształceniu ze strony nauczyciela i kolegów oraz do wyrównywania braków
powstałych z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe).
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§ 28. Uczeń ma prawo wyrażać wątpliwości i wypowiadać poglądy na lekcjach oraz zajęciach
pozalekcyjnych, jednak w sposób zgodny z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi.
§ 29. Uczeń może wyjść z sali w trakcie trwania lekcji (w uzasadnionych przypadkach), tylko
za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 30.1. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny oraz do pełnej skali ocen.
2. Uczeń powinien być poinformowany co najmniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją
o proponowanej ocenie rocznej.
3. Prace klasowe, sprawdziany i lekcje powtórzeniowe nie powinny odbywać się na tydzień
przed klasyfikacją.
4. Uczeń nie powinien być pytany na ocenę z materiału, który nie był opracowany na lekcji
bądź zadany do opracowania w domu.
Obowiązki ucznia
§ 31.1. Uczeń ma obowiązek systematycznie oraz punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
2. Uczeń spóźniony powinien wejść do klasy i usprawiedliwić swoje spóźnienie.
§ 32.1. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
2. Uczeń swoim zachowaniem nie może przeszkadzać innym w odbiorze lekcji i utrudniać
pracy nauczycielowi. Jeżeli zaś swoim zachowaniem uniemożliwia on prowadzenie zajęć,
zmuszając nauczyciela do kilkukrotnego upominania go, nauczyciel powinien poinformować
ucznia o konsekwencjach, jakie wynikają z niewłaściwego zachowania na lekcji. Po
zakończonej lekcji nauczyciel przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem. Nauczyciel
powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę ucznia bezpośrednio lub za pośrednictwem
dziennika elektronicznego. Wychowawca natomiast wysyła do rodziców ucznia
wiadomość, wybierając rodzaj wiadomości zaznacza ,, uwaga”.
3. Wychowawca powinien również wszystkie ważne informacje dotyczące konkretnych
uczniów (np. ich zachowania, itp.) odnotować w dzienniku elektronicznym w opcji dziennikwidok dziennika-notatki-uwagi o uczniu.
4. Jeżeli zachowanie ucznia zaniepokoiło wychowawcę, może on również powiadomić o tym
fakcie pedagoga lub psychologa szkolnego oraz Dyrektora XLI Liceum Ogólnokształcącego.
§ 33.1. Podczas zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz, urządzenia
te muszą być wyciszone lub wyłączone.
2. Szczegółowe procedury dotyczące telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych oraz konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących w szkole procedur
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zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§34.1. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.
2. Uczeń ma obowiązek systematycznie uzupełniać braki wynikające z absencji.
§ 35. Zabrania się uczniom przebywania w salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej oraz
na boisku szkolnym bez opieki nauczyciela.
§ 36.1. Niedozwolone są zachowania, których efektem może być niszczenie mienia szkoły
lub wystroju sal oraz korytarzy szkolnych.
2. Każdy uczeń musi dbać o powierzony mu sprzęt i pomoce naukowe oraz niezwłocznie
zgłaszać nauczycielowi wszelkie uszkodzenia powierzonego mu sprzętu.
3. Dyżurni mają obowiązek dbać o ład, porządek w

sali lekcyjnej, zmywając tablicę,

roznosząc, a po zakończonej lekcji zbierając pomoce naukowe.
§ 37.1. Każdy uczeń powinien w trakcie zajęć lekcyjnych przestrzegać ogólnie przyjętych
zasad dobrego wychowania, poszanowania innych i dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz
innych.
2. Uczeń nie może bez zgody nauczyciela otwierać okien. Zabrania się siadania na parapetach
okien oraz wychylania się przez okna, czy wychodzenie na dach.
3. Po lekcji każdy uczeń zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe
§ 38. Rodzaje przyznawanych nagród oraz kar oraz sposoby ich przyznawania zostały ujęte
w Statucie XLI Liceum Ogólnokształcącego.
§ 39. Zasady zachowania uczniów w czasie wycieczek szkolnych ujęte zostały w
Regulaminie wycieczek.
§ 40.1. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem
Szkolnym XLI Liceum Ogólnokształcącego wraz z procedurami postępowania stanowiącymi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

oraz

są zobowiązani do przestrzegania jego

postanowień.
2.

Inne,

niewymienione

w

regulaminie

sprawy,

reguluje

Statut

XLI

Liceum

Ogólnokształcącego oraz pozostałe dokumenty XLI Liceum Ogólnokształcącego.
Regulamin

szkolny został

przyjęty na posiedzeniu

18 października 2018 roku.
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Rady Pedagogicznej

w dniu
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