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Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące EKOLA 
Regulamin Ucznia 
 
Regulamin jest dokumentem opisującym zasady funkcjonowania ucznia w szkole w 
następujących obszarach: 
 

I. Frekwencja 
II.  Spóźnienia i zwolnienia z lekcji 
III.  Szafki szkolne 
IV.  Komunikacja 
V.  Zachowanie 

 
I. FREKWENCJA 

 
§ 1  

Uczeń ma obowiązek uczęszczania na wszystkie lekcje zgodnie z aktualnym planem lekcji. 
 
§ 2  

Wszystkie nieobecności, w tym nieobecności uczniów pełnoletnich, usprawiedliwiają rodzice / 
opiekunowie prawni w jednej z trzech możliwych form: usprawiedliwienie pisemne, e-mail lub 
wiadomość w systemie Librus (dziennik elektroniczny szkoły). Usprawiedliwienia powinny być 
wysłane / przekazane wychowawcy klasy w terminie do 7 dni od powrotu ucznia do szkoły, w 
przeciwnym razie nieobecność zostanie odnotowana w systemie jako „nieusprawiedliwiona”.  

 
§ 3 

Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole dłużej niż 10 dni, wychowawca klasy powinien być 
powiadomiony o przyczynie tej nieobecności jeszcze w czasie jej trwania. Dłuższa nieobecność ucznia 
niespowodowana chorobą lub innymi sytuacjami losowymi wymaga każdorazowego uzgodnienia z 
wychowawcą klasy. 
 

II. SPÓŹNIENIA I ZWOLNIENIA Z LEKCJI 
 

§ 1  
Uczeń powinien być w klasie, przygotowany do zajęć, punktualnie o godzinie rozpoczęcia danej 
lekcji. W przeciwnym razie w dzienniku elektronicznym zostanie odnotowane spóźnienie. 

 
§ 2  

Uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły w czasie trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych 
przewidzianych w planie ucznia na dany dzień. Uczeń klas DP1 i DP2 może opuścić teren szkoły w 
czasie przerw międzylekcyjnych dłuższych niż 45 minut („okienek”)  po dostarczeniu dyrekcji szkoły 
podania rodziców / opiekunów prawnych z prośbą o wyrażenie zgody na opuszczanie terenu szkoły w 
trakcie „okienek” ucznia. 

 
§ 3  

Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie po poinformowaniu wychowawcy klasy przez rodziców / 
opiekunów prawnych o konieczności wcześniejszego opuszczenia szkoły przez ucznia. 

 
III. SZAFKI SZKOLNE 

 
§ 1 

Uczeń otrzymuje do swojego użytku szafkę, w której powinien przechowywać wszelkie materiały 
szkolne (podręczniki, zeszyty, segregatory oraz inne materiały i przybory szkolne). Uczeń ma prawo 
korzystać tylko z szafki, która została mu przydzielona przez wychowawcę klasy. 
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§ 2 
W przypadku pobrania kluczyka do szafki uczeń zobowiązany jest wpłacić w sekretariacie szkoły 
depozyt w wysokości 50 złotych, który zostanie zwrócony uczniowi na koniec roku szkolnego po 
oddaniu kluczyka. Jeśli uczeń zgubi kluczyk lub uszkodzi zamek, depozyt zostanie zatrzymany przez 
szkołę.  

 
§ 3 

Należy dbać o przydzieloną szafkę i utrzymywać w niej porządek. Nie należy przechowywać tam 
materiałów niepotrzebnych uczniowi w szkole, bądź takich, które mogłyby spowodować zniszczenie 
szafki lub zamka. 

 
§ 4 

Jeśli wystąpi problem z szafką lub zostanie zgubiony kluczyk, należy zgłosić to w sekretariacie 
szkoły.  

 
§ 5 

Szafki są własnością szkoły i mogą być w każdej chwili sprawdzone przez pracowników 
administracji. 

 
§ 6 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zagubione rzeczy.  
 
 

IV. KOMUNIKACJA 
 
§ 1 

Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani pozostawać w regularnym kontakcie z wychowawcami 
klas i nauczycielami, spotykając się z nimi w czasie zebrań i konsultacji, a także kontaktując się za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i – w przypadku wychowawców klas 
– telefonu.  
 

§ 2 
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas i nauczyciele w codziennej komunikacji z uczniami korzystają z 
ich szkolnych adresów poczty elektronicznej, platformy Microsoft Teams oraz dziennika 
elektronicznego; uczniowie są zobowiązani do sprawdzania wiadomości wysłanych za pośrednictwem 
szkolnej poczty elektronicznej oraz platformy MS Teams od poniedziałku do piątku do godziny 18:00; 
komunikaty wysłane przed tą godziną mogą obowiązywać już następnego dnia. 

 
§ 3 

O zastępstwach, odwołaniach oraz przesunięciach lekcji uczniowie są informowani za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego. 

 
§ 4 

Wychowawca klasy jest osobą pierwszego kontaktu we wszystkich sprawach klasowych; jeśli dany 
problem nie zostanie rozwiązany z pomocą wychowawcy, uczniowie i / lub rodzice / opiekunowie 
prawni kontaktują się z wicedyrektorem, a następnie – w razie potrzeby – z dyrekcją szkoły.  

 
§ 5 

Uczniowie mają prawo:  
1. uczęszczać na godziny konsultacji wyznaczone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów;   
2. kontaktować się z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem oraz wychowawcami klas, korzystając z 
numerów ich telefonów komórkowych, podanych do wiadomości na początku roku szkolnego, do 
godziny 17:30 w dni powszednie; 
3. kontaktować się z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem, wychowawcami klas i nauczycielami za 
pośrednictwem szkolnych adresów poczty elektronicznej, platformy MS Teams i / lub dziennika 
elektronicznego. 
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V. ZACHOWANIE 
 
§ 1 

Uczniowie mają obowiązek: 
1. uczyć się jak najskuteczniej w miarę swoich możliwości; 
2. okazywać należny szacunek całej kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły oraz innym uczniom;  
3. stosować się do poleceń kadry szkoły; 
4. zwracać się do nauczycieli, używając zwrotu Pan / Pani lub Mr / Miss / Mrs; 
5. zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia i 
życia innych. 

 
§ 2 

Szkoła nie wymaga specjalnego stroju. Uczniowie powinni ubierać się stosownie do okoliczności; ich 
strój powinien być wygodny i przyzwoity. Jakikolwiek element stroju, który zawierałby treści 
nielegalne, obraźliwe lub wulgarne, jest bezwzględnie zakazany w szkole. Uczniowie zobowiązani są 
przebywać na terenie szkoły w czystym obuwiu. Wszelkie okrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze, itd.) 
oraz ewentualne obuwie zmienne muszą być pozostawione w szatni szkolnej. 
 

§ 3 
Uczniowie mają obowiązek wyłączyć / wyciszyć wszystkie urządzenie elektroniczne i schować je do 
torby lub kieszeni na czas lekcji; korzystanie z laptopów, tabletów oraz telefonów jest możliwe 
wyłącznie za zgodą nauczyciela oraz w sytuacji, gdy uczeń posiada opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej zalecającą użycie procesora tekstu w trakcie pisania.  
 

 
§ 4 

W czasie lekcji uczniom nie wolno spożywać posiłków ani napojów innych niż woda, chyba że 
wymagają tego zalecenia lekarskie. Stosowne zaświadczenie należy w każdym przypadku przedłożyć 
wychowawcy klasy. 

 
§ 5 

Spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu, gry hazardowe, użycie, posiadanie i handel 
substancjami psychoaktywnymi i / lub powiązanymi z nimi przedmiotami jest zabronione na terenie 
szkoły bez względu na wiek ucznia i będzie skutkowało konfiskatą oraz podjęciem czynności 
prawnych z wezwaniem policji włącznie oraz czynności dyscyplinarnych, które mogą skutkować 
skreśleniem ucznia z listy uczniów. 

 
§ 6 

Zachowanie ucznia podlega ocenie, która ustalana jest na koniec semestru oraz na koniec roku 
szkolnego. Kryteria oceny zachowania określone są w Statucie Szkoły w rozdziale dotyczącym 
oceniania wewnątrzszkolnego w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym EKOLA.  
  


