Regulamin Liceum Czackiego
Rozdział I

Tradycje i ceremoniał Szkoły
1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznać historię Szkoły.
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej
tradycji. Do ceremoniału Szkoły należą:
a) rozpoczęcie roku szkolnego przy Kamieniu Pamiątkowym,
b) ślubowanie klas pierwszych,
c) Tadealia,
d) uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły przez absolwentów uczniom klas
młodszych,
e) zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych i młodszych uczniów.
3. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym
Szkoły.
4. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt szkolnych.
5. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych, oświatowych i resortowych, w których uczestniczą młodzieżowe
delegacje szkół, za zgodą dyrektora.

Rozdział II

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
1. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i umiejętnościami.
2. Uczniowie, biorący czynny udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i
artystycznych, mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursami i w
dniu konkursów, o ile opiekun uzna to za konieczne (w porozumieniu z nauczycielami
przedmiotów).
3. Przygotowywanie się do olimpiady przedmiotowej bezpośrednio przed eliminacjami
daje uczniowi prawo do dni wolnych od zajęć szkolnych:
a) eliminacje wojewódzkie (okręgowe) – 3 dni,
b) eliminacje centralne – 1 tydzień.
4. Z wnioskiem o udzielenie uczniowi urlopu (o którym mowa w p. 3) występuje
nauczyciel, pod opieką którego uczeń przygotowuje się do olimpiady lub konkursu,
albo wychowawca klasy.
5. Wyżej wymienione nieobecności, a także nieobecności, wynikające z udziału ucznia
w zawodach sportowych, nie powinny być odnotowywane w bilansie frekwencji
ucznia i klasy.
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Rozdział III

Stosunek uczniów do nauki
1. Uczeń jest zobowiązany do:
a) przestrzegania zapisów Statutu Szkoły i Regulaminu Liceum,
b) rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych,
c) terminowego wykonywania zadań domowych,
d) jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki,
e) uzupełniania zaległości, wynikającej z absencji.
2. Uczeń ma prawo:
a) zwracać się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów,
omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach domowych,
b) prosić o pomoc nauczyciela, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego
niezależnych.
3. Jeśli grupa uczniów z klas trzecich wystąpi z inicjatywą zorganizowania zajęć
fakultatywnych z jakiegoś przedmiotu i uda się ten fakultet stworzyć, zajęcia stają się
obowiązkowe dla wszystkich zapisanych uczestników.
4. Uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych kończy się oceną wpisywaną do dziennika i
na świadectwo.
5. Przewidywany program i formę fakultetu oraz wymagania na ocenę przedstawia
nauczyciel na pierwszych zajęciach.
6. Oceny z przedmiotów nauczania wystawia się uczniowi wyłącznie za wiadomości i
umiejętności.
7. Prawa i obowiązki ucznia, związane z ocenianiem go w Szkole, oraz zasady oceniania
określa szczegółowo Wewnątrzszkolny System Sprawdzania i Oceniania Osiągnięć
Uczniów.

Rozdział IV

Kultura bycia i dyscyplina
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego
traktowania przez wszystkich pracowników Szkoły.
2. Uczeń ma obowiązek szanować godność osobistą pracowników Szkoły i kulturalnie
ich traktować.
3. Uczeń ma obowiązek:
a) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w Szkole, jak i poza nią, zgodnie
z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi,
b) kierować się dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję Szkoły,
tworzyć jej autorytet,
c) dbać o kulturę ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów,
d) przestrzegać zasad współżycia społecznego.
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4. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, ma dbać o porządek i estetykę
pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia Szkoły. Podczas opadów deszczu lub śniegu
uczeń powinien zmieniać obuwie lub używać ochraniaczy.
5. Uczeń jest zobowiązany do uczciwego postępowania w wypełnianiu swoich
obowiązków. Naganne jest: ściąganie, oddawanie przepisanych od kolegów, nie
swoich prac oraz plagiat z Internetu i innych źródeł – wykroczenia te są niezgodne z
prawem i będą surowo karane.
6. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
7. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.
8. O nieobecności ucznia z powodu choroby rodzice powinni powiadomić Szkołę w
pierwszym dniu takiej nieobecności.
9. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole jest: pisemne
usprawiedliwienie przez rodziców lub usprawiedliwienie podpisane przez ucznia,
który ukończył 18 lat (o ile rodzice i wychowawca wyrażą uprzednio na to zgodę).
10. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno zostać okazane nauczycielom w
pierwszym dniu obecności ucznia oraz złożone wychowawcy najpóźniej na pierwszej
lekcji wychowawczej od powrotu ucznia do Szkoły. Dostarczone po tych terminach
zwolnienia nie są uwzględniane.
11. Przewidywana nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie powinna być
zgłoszona wcześniej nauczycielowi przedmiotu.
12. Planowana dłuższa nieobecność ucznia w Szkole (przekraczająca 5 dni) musi być
zgłoszona wcześniej do dyrektora Szkoły w formie podania o urlop.
13. Zgody na wyjście ucznia ze Szkoły w czasie zajęć szkolnych na podstawie pisemnej
prośby rodziców (a w sytuacjach nieprzewidzianych - po porozumieniu się z
rodzicami) udziela wychowawca klasy lub dyrektor Szkoły. Uczniowie nie mogą bez
takiej zgody opuszczać terenu Szkoły w czasie, przewidzianym na zajęcia danego
dnia.
14. Nieobecność na zajęciach nietypowych (dni sportu, dni otwarte, Expo itp.), w których
uczeń uprzednio zadeklarował swój udział, może spowodować obniżenie oceny jego
zachowania.
15. Przy ustalaniu uczniowi oceny z zachowania wychowawca jest zobowiązany do
uwzględnienia opinii, zgłaszanych przez innych nauczycieli oraz pracowników
Szkoły.
16. Uczeń ma obowiązek przebywać w Szkole w czystym, schludnym i stosownym
ubraniu. W czasie uroczystości szkolnych oraz wyjść, podczas których uczeń
reprezentuje Szkołę, obowiązuje strój galowy.
17. Każdy uczeń jest zobowiązany mieć przy sobie legitymację szkolną i ewentualnie
okazywać ją na życzenie pracownika Szkoły.
18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów
wartościowe przedmioty oraz odzież.
19. Na terenie Szkoły oraz podczas wszystkich zajęć, organizowanych poza Szkołą, jak
również na wycieczkach, obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz picia alkoholu,
palenia tytoniu, rozprowadzania i używania narkotyków lub innych środków
odurzających oraz posiadania broni. Powyższe przestępstwa i wykroczenia zagrożone
są nawet wydaleniem ze Szkoły.
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Rozdział V

Sprawy opiekuńczo-wychowawcze i zdrowotne
1. Uczeń ma prawo do:
a) stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć
szkolnych zgodnie z ustaleniami, zawartymi w rozporządzeniach władz
oświatowych, dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole,
b) wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych,
c) korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z obiektów
sportowych Szkoły pod warunkiem zapewnienia opieki przez
odpowiedzialnego opiekuna.
2. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie
zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez placówkę służby zdrowia i
zaakceptowanego przez dyrektora Szkoły.
3. Uczeń, znajdujący się w trudnych warunkach materialnych, ma prawo uzyskać pomoc
materialną w miarę posiadanych zasobów ze środków budżetowych albo z funduszu
Rady Rodziców.
4. Uczeń może otrzymać stypendium naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce, o ile
będą na ten cel środki budżetowe lub pozabudżetowe.
5. Uczeń ma prawo do 2 wycieczek edukacyjno-integracyjnych (lub obozów
sportowych) w roku szkolnym, o ile uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcą je
zorganizują. Wszyscy uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami w
ramach tego limitu obowiązkowo wyjeżdżają na obóz integracyjny oraz narciarski.
6. Ramowe plany wycieczek powinny być przedstawione Dyrekcji Szkoły do końca
czerwca poprzedniego roku szkolnego.
7. Zaakceptowane wyjazdy klasowe edukacyjno-turystyczne (z wyłączeniem wymian
międzynarodowych) odbywają się pod warunkiem uczestnictwa w nich minimum
85% uczniów danej klasy. W wyjeździe powinien uczestniczyć wychowawca klasy.
Uczeń, który nie może wziąć udziału w wycieczce, uczestniczy w zajęciach szkolnych
z inną klasą.
8. Przed każdym wyjazdem klasowym wychowawca (opiekun wycieczki) przedstawia
uczniom oraz ich rodzicom regulamin wyjazdu, zawierający obowiązki uczestnika
wycieczki.
9. Jeśli zachowanie uczestnika wycieczki szkolnej jest niezgodne z przyjętym
regulaminem, opiekun wycieczki ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym
dyrektora Szkoły. W przypadku drastycznego złamania regulaminu uczeń będzie
odbierany z wycieczki/obozu przez rodziców lub opiekunów.
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Rozdział VI

Przedstawiciele uczniowscy
1. Współgospodarzem Szkoły i rzecznikiem młodzieży jest Samorząd Uczniowski
(patrz: Statut). Jego przedstawiciele:
a) uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego Szkoły i są
współodpowiedzialni za jego realizację,
b) uczestniczą w tych częściach posiedzeń Rady Pedagogicznej, na których
rozpatrywane są problemy, wnoszone przez młodzież,
c) zgłaszają władzom Szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty,
dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji wolnego czasu uczniów.
2. Szczegółowe zasady wyłaniania oraz zasady działania Samorządu Szkolnego określa
Regulamin Samorządu.

Rozdział VII

Nagrody i kary
1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce,
kulturze i sporcie uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody, zgodnie z zapisami w
Statucie Szkoły.
2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Liceum, Statutu Szkoły lub regulaminów pracowni
przedmiotowych oraz za naruszanie przepisów pozaszkolnych, godzące w dobre imię
Liceum Czackiego, uczeń może zostać ukarany zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
1. Do Regulaminu Liceum mogą być wprowadzone uzupełnienia i korekty, zgodne z
nowymi aktami prawnymi, a także wynikające z uwag, zgłaszanych przez uczniów,
nauczycieli i rodziców.
2. Uczeń ma obowiązek znać normy prawne, zapisane w Statucie Szkoły,
Wewnątrzszkolnym Systemie Sprawdzania i Oceniania Osiągnięć Uczniów oraz w
Regulaminie Liceum. Nieznajomość tych dokumentów nie zwalnia z
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymaganych norm.
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