
REGULAMIN  

ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W WARSZAWIE 

 

 

Rozdział I 

Tradycje i ceremoniał szkoły 

 
 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także sylwetek najwybitniejszych 

postaci związanych ze szkołą.  

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły  

3. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt szkolnych.  

4. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły  

5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic  

świąt państwowych, lokalnych, oświatowych 

 
Rozdział II 

Stosunek uczniów do nauki 
 

1. Uczeń jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania zapisów Statutu i Regulaminu Szkoły,  

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, 

c) do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze a w przypadku jednej godziny 

przedmiotu w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania.  

Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów).  

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów od aktywności na lekcji. 

3. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział  

w uroczystościach szkolnych oraz ci, którzy w dniu poprzednim uczestniczyli w 

pozaszkolnych imprezach i zawodach jeśli dotyczy to materiału omawianego w czasie 

nieobecności ucznia. 

 

4. Uczeń zdolny ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w czasie zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

 

 



Rozdział III 

Kultura bycia i dyscyplina 
 

 

1. Uczeń ma obowiązek tworzenia atmosfery spokoju, życzliwości i kultury bycia.  

2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.  

3. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły.  

4. Obowiązkiem ucznia jest kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą oraz godne 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz.  

5. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i poprawność mowy ojczystej, nie używać 

wulgaryzmów, dbać o kulturę języka.  

6. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, ma dbać o porządek i estetykę pomieszczeń 

szkolnych oraz otoczenia Szkoły.  

7. 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.  

8. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.  

9. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.  

10. Uczeń nie ma prawa opuszczać terenu szkoły w czasie, przewidzianym na zajęcia 

danego dnia.  

11. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole są poniższe przepisy: 

a) pisemne usprawiedliwienie przez rodziców lub usprawiedliwienie podpisane przez ucznia, 

który ukończył 18 lat (o ile rodzice i wychowawca wyrażą uprzednio na to zgodę), 

usprawiedliwienie w dzienniku elektronicznym przez wiadomości lub e-usprawiedliwienie  

b) ustala się następujące terminy usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:  

- w przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole  

uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy,  

nie później niż w ciągu 1 tygodnia po powrocie na zajęcia,  

- w przypadku nieobecności na części zajęć (zwolnienia się z lekcji)  

uczeń ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie przed planowaną nieobecnością. 

c) uczeń, który z powodu złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn nie może 

uczestniczyć w zajęciach, może opuścić teren szkoły jedynie w towarzystwie swoich 

rodziców (prawnych opiekunów) lub innej dorosłej osoby.  

 

12. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość.  

Ubiór szkolny powinien być stonowany i estetyczny, powinien zakrywać dekolt, brzuch  

i noszoną przez ucznia/uczennicę bieliznę. 

 

13. Na terenie szkoły uczeń nie może, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków (względy 

religijne, kulturowe) nosić żadnego nakrycia głowy 

 

14. Na uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny-galowy.  

 

15. Każdy uczeń jest zobowiązany zmienić w szkole obuwie na tenisówki, trampki lub 

tzw. halówki, ale z jasną podeszwą  

 

16. Każdy uczeń jest zobowiązany mieć przy sobie legitymację szkolną i ewentualnie 

okazywać ją na życzenie pracownika Szkoły.  

 



17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe 

przedmioty oraz odzież. 

 

18.Uczeń nie może na lekcjach korzystać z telefonu komórkowego bez zgody 

nauczyciela. Uczeń łamiący te zasady będzie miał odebrany telefon do depozytu w 

sekretariacie szkoły. Telefon będzie oddany rodzicom. 

 

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 różnego rodzaju broni. Powyższe przestępstwa i wykroczenia zagrożone są nawet 

wydaleniem ze Szkoły.  

 

20. Przed każdym wyjazdem klasowym wychowawca (opiekun wycieczki) przedstawia 

uczniom oraz ich rodzicom regulamin wyjazdu, zawierający obowiązki uczestnika wycieczki.  

 

21. 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.  

 

 

Rozdział IV 

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, Statutu Szkoły lub regulaminów pracowni 

przedmiotowych oraz za naruszanie przepisów pozaszkolnych, godzących w dobre imię 

Szkoły, uczeń może zostać ukarany zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.  

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
1. Do Regulaminu Szkoły 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 oraz w Regulaminie. 

Nieznajomość tych dokumentów nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie 

wymaganych norm.  

 


