REGULAMIN UCZNIA
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
Regulamin jest dokumentem opracowanym na podstawie Statutu Szkoły i zawiera zbiór
zasad określających zachowanie i postawy ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie.

Ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole:




















uczeń punktualnie przychodzi do szkoły,
uczeń ma obowiązek przed udaniem się na zajęcia pozostawić w szatni wierzchnie
okrycie,
uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe
przedmioty,
uczeń ma obowiązek sprawdzić w gablocie: „Komunikaty Dyrekcji” ewentualne zmiany
w planie lekcji (zastępstwa) przewidziane dla klasy na dany dzień,
uczeń ma obowiązek oczekiwać na nauczyciela przed wyznaczoną salą lekcyjną
na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć,
w przypadku gdy nauczyciel przedmiotu po upływie 10 minut od chwili planowanego
rozpoczęcia zajęć nie przyszedł na lekcje, przedstawiciel samorządu klasowego zgłasza
ten fakt dyrekcji szkoły lub w sekretariacie szkoły,
uczeń powinien pozdrawiać wszystkich pracowników szkoły, używając zwrotu
grzecznościowego: „dzień dobry”,
uczeń w przejściach i na korytarzach ustępuje miejsca dorosłym,
uczeń w czasie rozmowy z dorosłymi stoi i nie trzyma rąk w kieszeni,
uczeń w czasie przerw i zajęć lekcyjnych przewidzianych w planie pozostaje na terenie
szkoły,
uczeń informuje natychmiast pracowników szkoły o wszelkich sytuacjach zagrożenia
i aktach przemocy,
uczeń nie używa obraźliwych słów i gestów,
uczeń dba o porządek na terenie szkoły (w salach, na korytarzach i w toaletach) oraz w jej
otoczeniu,
uczeń w trakcie przebywania w holu i na korytarzach zachowuje się cicho i spokojnie,
uczeń ze względu na bezpieczeństwo nie biega po korytarzach i schodach,
uczeń na terenie szkoły nie kontaktuje się z osobami postronnymi z wyjątkiem jego
rodziców lub prawnych opiekunów,
ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów, posiadania,
używania i rozprowadzenia substancji psychoaktywnych i alkoholu,
uczeń po zakończeniu zajęć lekcyjnych odbiera z szatni okrycie wierzchnie, zachowując
się przy tym kulturalnie, bez nadmiernego pośpiechu i wypełnia polecenia pracownika
szkoły,
uczeń, poprzez swoje zachowanie, godnie reprezentuje szkołę w miejscach publicznych.

W każdej sytuacji i w każdym miejscu przebywając w budynku szkoły uczeń dba
o mienie szkolne, wyposażenie sal lekcyjnych, środki dydaktyczne, traktując je jako
wspólne dobro służące procesowi nauczania.
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Zasady zachowania się ucznia w czasie lekcji:













jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają,
uczeń nie używa telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych,
w razie nieprzestrzegania zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń
elektronicznych, nauczyciel ma prawo zatrzymać wyłączony uprzednio przez ucznia
aparat i zdeponować go u dyrekcji szkoły; w/w urządzenia będą mogli odebrać wyłącznie
rodzice/ prawni opiekunowie ucznia,
uczeń nie spożywa posiłków, nie żuje gumy,
uczeń nie opuszcza sali bez zezwolenia nauczyciela,
lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
uczeń po zakończonej lekcji zostawia w pracowni porządek (niepopisane ławki, zasunięte
krzesła, zmazaną tablicę, brak papierów na podłodze),
uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego przebywają w sali, gdzie odbywają się
zajęcia lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela; jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia
godzina lekcyjna, uczeń może przyjść później lub wyjść wcześniej ze szkoły na podstawie
pisemnej prośby rodziców/opiekunów złożonej wcześniej u dyrekcji szkoły,
uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie
przebywają w miejscu wskazanym przez nauczyciela,
szczegółowe zasady zachowania się w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej,
komputerowej oraz w salach gimnastycznych określają odrębne regulaminy, których
uczeń jest zobowiązany przestrzegać.
Zasady zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych:







uczeń nie opuszcza terenu szkoły,
uczeń zachowuje się zawsze spokojnie i kulturalnie,
uczeń nie blokuje przejścia środkiem korytarza i klatkami schodowymi,
uczeń wykonuje wszystkie polecenia porządkowe nauczyciela dyżurującego lub innego
pracownika szkoły,
uczeń zachowuje powściągliwość w okazywaniu sympatii wobec płci przeciwnej.
Ubiór oraz wygląd ucznia:





uczeń ubiera się na uroczystości szkolne w strój wizytowy (dopuszczalne kolory: czarny,
biały, granatowy, ewentualnie ciemny popiel lub brąz),
uczeń w ciągu roku szkolnego nosi schludny, skromny strój, stonowany kolorystycznie,
zabrania się:
– noszenia nadmiernej ilości biżuterii (pierścionków, łańcuszków, korali, kolczyków),
– przekłuwania brwi, nosa, ust, języka,
– noszenia zbyt krótkich spódnic i spodenek, bluzek odkrywających brzuch i plecy,
mających zbyt duży dekolt,
– jaskrawego i wyzywającego makijażu, długich i wymalowanych paznokci,
– noszenia ozdób godzących w uczucia religijne i światopogląd innych osób,
– noszenia na terenie szkoły czapek i kapturów.
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Zasady zachowania się podczas uroczystości szkolnych:






uczestnictwo w uroczystościach szkolnych jest obowiązkowe i zgodne z dyspozycją
wychowawcy,
uczeń zachowuje się w czasie uroczystości kulturalnie, nie rozmawia, nie używa
telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych, które na czas uroczystości
muszą być bezwzględnie wyłączone,
uczeń zobowiązany jest śpiewać Hymn państwowy i szkolny, zachować powagę wobec
Sztandaru.
uczeń jest zobowiązany dostosować się do uwag porządkowych przekazywanych zarówno
przez nauczycieli, jak i przez innych pracowników szkoły,
po zakończeniu uroczystości z auli, jako pierwsi, wychodzą nauczyciele, zaproszeni
goście, dopiero później młodzież.
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