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REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 

W LUBASZCZU 

 

Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu 

Niniejszy regulamin określa zasady współdziałania i reguły zachowań obowiązujące                                 

w społeczności szkolnej. Stanowi zarazem niezbędne uzupełnienie treści Statutów. 

WSTĘP 

1. Głównym celem dydaktyczno - wychowawczym szkoły jest wspomaganie uczniów w rozwoju ich 
osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie do aktywnego udziału w życiu 
społecznym, obywatelskim i kulturowym. 

2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia: odpowiedzialności, uczciwości, 

szacunku dla każdego człowieka, miłości ojczyzny, otwarcia na wartości uniwersalne. 

 

 

ROZDZIAŁ I                                                                                                                                          

PODSTAWY ORGANIZACYJNE ŻYCIA SZKOŁY. 

1. Podstawowymi formami organizacyjnymi działalności szkoły są: 
a. obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodne z planem nauczania, 
b. zajęcia fakultatywne, 
c. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. 

2. Organizacja lekcji: 
a. godzina lekcyjna trwa 45 minut, 
b. przerwy międzylekcyjne po godzinach lekcyjnych trwają 5 minut, po trzeciej     

i czwartej godzinie lekcyjnej -10 minut,  
c. zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 800 i trwają do godz. 1535. 

3. Podstawowymi formami obiegu informacji w szkole są komunikaty przekazywane poprzez dziennik 
elektroniczny, informacje wywieszane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły oraz 
zarządzenia dyrektora szkoły przedstawiane w klasach, zapisane w dzienniku. 
 

 

ROZDZIAŁ II 

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Statut Szkoły i przepisy 

prawa wewnętrznego. 
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły i zawsze 

godnie ją reprezentować. 
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem                              

i życzliwością oraz okazywać wzajemną tolerancję; na co dzień powinni przestrzegać zasad dobrego 
wychowania. 

4. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny 
pracy, a w szczególności: 
■ obecności na zajęciach lekcyjnych,  
■ punktualności, 
■ rzetelności w przygotowaniu do zajęć, 
■ maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji, 
■ unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach. 
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ROZDZIAŁ III 

TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej patrona. 
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.                          

Do ceremoniału szkoły należą: 
■ Dzień Patrona Szkoły, 
■ Turniej klas pierwszych (pasowanie na ucznia), 
■ Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły i jego epoce, 
■ Uroczyste pożegnanie uczniów ostatniej klasy przez uczniów klas programowo niższych, 

3. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem następujących świąt państwowych                   
i szkolnych: 
■ Rozpoczęcie roku szkolnego, 
■ Dzień Patrona Szkoły, 
■ Dzień Edukacji Narodowej, 

■ Rocznica Odzyskania Niepodległości(ll listopada), 
■ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
■ Pożegnanie absolwentów szkoły (kwiecień, czerwiec), 
■ Zakończenie roku szkolnego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 
■ rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

■ terminowego wykonywania zadań domowych, jak najlepszego wykorzystania czasu                           
i warunków do nauki, 

■ aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad 
porządkowych, 

■ uzupełniania braków wynikających z absencji. 
2. Uczeń ma prawo zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami. 
3. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do twórczych 

poszukiwań intelektualnych. 
4. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się z prośbą do nauczyciela                               

o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach 
domowych. 

5.  Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały                       
z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, słabe zdolności). 

6.  W przypadkach uzasadnionych (np. choroba, sprawy rodzinne, losowe, itp.) uczeń może zgłosić 
nauczycielowi przed lekcją swoje nieprzygotowanie do zajęć. 

7. Uczeń ma prawo do jawności ocen. Ocena może być wpisana do zeszytu na życzenie ucznia. 
8. Uczeń ma prawo wglądu do pisemnych prac, kartkówek, sprawdzianów, kart pracy. 
9. Oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności. 
10. Uczeń poddawany sprawdzaniu wiedzy i umiejętności ma obowiązek bazować wyłącznie                     

na efektach własnej pracy. 
11. Uczeń ma dostęp do dziennika elektronicznego. 
 

ROZDZIAŁ V 

KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez 

wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 
2. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej. 
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3. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom, kolegom,                  
a także godnego zachowania się poza szkołą. 

4. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa                       
i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole, 
otoczeniu szkoły i poza nią. 

5. Uczeń lub zespół uczniów winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia. 
6. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w trybie możliwie najkrótszym. 
7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu posiadania i picia alkoholu, posiadania i zażywania 

środków odurzających, palenia papierosów na terenie szkoły i w jej obrębie. 
8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu posiadania przedmiotów i środków, których użycie 

mogłoby stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia innych lub zniszczyć (uszkodzić) mienie szkoły. 
9. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, cennych lub pamiątek. 
10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu używania komórki w czasie zajęć realizowanych                    

w systemie klasowo lekcyjnym jak i poza nim - przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek wyłączyć 
komórkę. 

11. Tryb i zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole reguluje Statut Szkoły. 
12. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych lub ich części może udzielić wychowawca lub dyrektor. Prośba                          

o zwolnienie musi być pisemna lub przekazana poprzez wpis w dzienniku elektronicznym 
wysłany z poczty opiekuna ucznia. 

13. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. W szkole uczniowie ubierają 
się, zachowując następujące zasady: 
a) ubranie ucznia jest dostosowane do okoliczności, skromne, estetyczne i czyste; nieobnażające 
pleców, ramion, dekoltu, tułowia;  
b) obowiązuje minimalna długość spódnic-zakrywające 2/3 uda i spodenek nieobnażających 
pośladków; 
c) zabronione jest noszenie odzieży z napisami obrażającymi, wulgarnymi, a także reklamującymi 
używki, również w języku obcym; 

14. Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy. 
15. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych zadań. 
Zachowanie w czasie lekcji 
16. W czasie lekcji uczeń siedzi w ławce, wstaje na polecenie nauczyciela (np. do odpowiedzi,  mapy, recytacji, 
itp.) 
17. Uczeń nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów. 
18. Uczeń nie trzyma na ławce butelek, artykułów spożywczych itp. - nie będących pomocami do danej lekcji. 
19. Uczniowie Zespołu Szkół posiadający telefony komórkowe i inne urządzenia z możliwością rejestrowania   

dźwięku i obrazu, wyłączają je na czas wszystkich zajęć lekcyjnych na terenie szkoły i poza nią. Uczeń może 
skorzystać ze sprzętu podczas lekcji jedynie za zgodą nauczyciela.  

20. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła - wszyscy wstają, mówią „dzień dobry”,  ponownie siadają na 
polecenie nauczyciela.  

21. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek:   
odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel. 
 

ROZDZIAŁ 

VI NAGRODY I KARY 

 

Zasady przyznawania otrzymywania nagród i udzielania kar reguluje Statut Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ZDROWIE 

1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, ale ma 

również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości. 
2. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli, jak należy się uczyć, jak organizować czas 
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wolny. 
3. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej (profilaktyka). 
4. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o zaistniałych 

zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
własne i swych kolegów. 

5. Każdy, a w szczególności uczeń, który w trakcie zajęć szkolnych dozna kontuzji, ulegnie 
wypadkowi lub będzie świadkiem takiego zdarzenia - oprócz udzielenia pierwszej pomocy ma 
obowiązek powiadomić najbliższego nauczyciela, lub pracownika szkoły. 

6. Każdy uczeń ma obowiązek poinformować wychowawcę lub innego nauczyciela (lub pracownika 
Szkoły) o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia własnego lub zaobserwowanego u innego 
ucznia. 

7. Pomocy może udzielić pielęgniarka szkolna w dniach pełnienia dyżuru a w pozostałe dni – 
nauczyciel. 

8. Pomoc lekarską zapewnia Przychodnia Rejonowa  „Medicus" w Nakle n. Not. Osiedle Chrobrego 16 
lub właściwa miejscu zamieszkania ucznia. W przypadkach nagłych należy wezwać pogotowie 
ratunkowe. 

9. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych. 

10. Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 
11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora 
szkoły. 

12. Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych określonych planem oraz godzin wolnych nieplanowanych 
zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły. Bezwzględnie zabronione jest samowolne 
opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć, podczas lekcji i przerw, zabronione jest 
również wprowadzanie na teren szkoły osób obcych. 

13. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu pełnej 
tajemnicy)  o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych. 

14. Rodzice kontaktują się ze szkołą korzystając z dziennika elektronicznego, osobiście z wychowawcą w czasie 
zebrań zgodnie z ustalonym harmonogramem, w razie potrzeby telefonicznie oraz z nauczycielami uczącymi                 
w czasie „drzwi otwartych”, bądź w razie potrzeby pisemnie przez zeszyt do kontaktów z wychowawcą. 
Obowiązkiem rodzica jest systematyczne monitorowanie osiągnięć, postępów, frekwencji, zachowania 
swojego dziecka. 

15. W związku z pandemią Covid-19 i na jej czas oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS na terenie Zespołu Szkół        

w Lubaszczu wprowadza się procedury, które nakładają na wszystkich obowiązek używania maseczek.                          

Na terenie szkoły uczniowie zakrywają maseczką usta i nos. Obowiązek ten dotyczy przestrzeni wspólnych, 

gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami. Anulowanie tych wytycznych ustala MEN. 
 

ROZDZIAŁ VIII 

KORZYSTANIE Z BAZY SZKOLNEJ 

1. Każdy członek społeczności szkolnej, korzystający z bazy szkolnej, dba w szczególności: 

■ o bezpieczeństwo własne i osób z nim przebywających, o użytkowanie sprzętu i pomieszczeń 

zgodnie z przeznaczeniem i w sposób chroniący sprzęt i pomieszczenia, 
■ kończąc zajęcia zatroszczy się o zabezpieczenie sprzętu, urządzeń i pomieszczeń przed 

kradzieżą, pożarem i zalaniem wodą. 
2. Opiekunowie poszczególnych pracowni, sal, terenów opracują szczegółowe regulaminy 

porządkowe. Regulaminy zatwierdza dyrektor. Wszystkie muszą znajdować się w widocznym 
miejscu. 

3. Każdy członek społeczności szkolnej, któremu powierzono pieczę nad częścią majątku szkolnego 
na czas nieokreślony lub oznaczony, ponosi za niego odpowiedzialność materialną. 

4. Uszkodzenie lub zaginięcie będącego pod pieczą sprzętu, należy zgłosić natychmiast przełożonemu. 
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ROZDZIAŁ IX 

TRYB ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZA SYSTEMEM KLASOWO- LEKCYJNYM. 

1. Każdy, kto angażuje do udziału w zajęciach poza systemem klasowo - lekcyjnym lub 

pozalekcyjnych uczniów oraz innych członków społeczności szkolnej i czyni to w imieniu szkoły, 

na jego terenie lub każdym innym miejscu jest zobowiązany: 
■ stosownie wcześniej poinformować w sposób wyczerpujący o planowanych zamierzeniach 

Dyrektora Szkoły; 
■ założyć stosownie do rodzaju przedsięwzięcia wymagane przepisami dokumenty,                               

a w szczególności wykaz uczestników zobowiązania, opiekunów młodzieży, program zajęć                
(np. trasa wycieczki), terminy, miejsca pobytu, terminy powrotu; 

■ zapewnić bezpieczeństwo uczestników; 
■ uzyskać zgodę dyrektora szkoły na realizację zamierzeń; 
■ po zakończeniu zajęć złożyć zwięzłą ustną lub pisemną informację. 

2. Dokumentacje w/w zajęć gromadzi Sekretariat Szkoły. 
3. Koordynacją zajęć realizowanych w czasie lekcyjnym zajmuje się wyznaczony przez dyrektora 

nauczyciel. Do jego obowiązków należy m.in.: 

■ planowanie tych zajęć tak, aby nie były szczególnym obciążeniem dla jednego przedmiotu                       
w związku z utratą godzin lekcyjnych; 

■ zapewnienie pełnej informacji uczniom i nauczycielom o terminie, czasie, miejscu zbiórki 
itp.; 

■ ustalenie opiekuna, który będzie odpowiedzialny za dojście, pobyt i powrót uczniów; 
■ zorganizowanie odpowiednio wcześniej zebrania pieniędzy za bilety wstępu; 

4. Do obowiązków opiekuna grupy uczniów wychodzących ze szkoły należy: 
■ dokładne sprawdzenie obecności przed wyjściem; 

■ zapewnienie bezpiecznego i punktualnego przybycia na miejsce oraz powrotu do szkoły; 
■ staranne zapewnienie porządku; 

5. Uczniowie, którzy z usprawiedliwionych przyczyn nie uczestniczą w zajęciach, o których mowa             
w pkt 4, mają obowiązek przebywania w miejscu wskazanym im przez nauczyciela, np. w bibliotece 
szkolnej, na innej lekcji; 

6. Koszty biletów na koncerty symfoniczne, spektakle teatralne, seanse filmowe i in. są pokrywane 
odpowiednio wcześniej. Wpłaty nie podlegają zwrotowi, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach,                      
a bilety zostały już wykupione. 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ocena realizacji regulaminu szkolnego będzie dokonywana jeden raz w roku na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej z udziałem młodzieży. Ocenę przedstawi zespół powołany przez dyrektora szkoły 
składający się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, młodzieży i rodziców. Wnioski z pracy 
zespołu, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, zostaną wprowadzone do planu pracy szkoły. 

2. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja dokonywana będzie każdego 
roku przez zespół i w trybie określonym w pkt 1. 

3. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikają                    
z nowych dokumentów MEN, corocznych instrukcji w sprawie organizacji kształcenia                    
i wychowania czy innych zarządzeń. 

4. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 
5. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku                   

do szkoły. 


