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II..  OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  UUCCZZNNIIAA  

  
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowienia regulaminu szkoły oraz innych 

regulaminów obowiązujących na terenie placówki. 

2. Uczeń jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych uczniów szkoły. 

3. Uczeń ma obowiązek zgłaszać informacje o przejawach agresji fizycznej i słownej. 

4. Podczas przerwy uczeń powinien zachowywać się kulturalnie i w sposób bezpieczny dla 

siebie i innych. 

5. Po dzwonku na lekcję uczeń zobowiązany jest oczekiwać przed salą lekcyjną 

na nauczyciela. 

6. Uczeń ma obowiązek dbać o mienie szkolne. Koszty celowego niszczenia mienia szkoły 

i mienia osobistego innych osób, pokrywają rodzice (prawni opiekunowie) sprawcy 

szkody. 

7. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie higienicznego trybu życia - nie używać 

narkotyków, dopalaczy, nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów oraz nie wnosić 

ich na teren szkoły. 

8. Uczeń ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych przed każdą lekcją. 

9. Obowiązkiem ucznia jest pełnienie funkcji dyżurnego klasowego w tygodniu 

wyznaczonym przez wychowawcę klasowego. 

10. Dyżurnego nieobecnego w szkole zastępuje kolejna osoba z listy w dzienniku. 

11. Do obowiązków dyżurnego należy: 

1) zgłoszenie się przed lekcją do nauczyciela w sprawie organizacji pracy podczas 

lekcji, 

2) przygotowanie tablicy do lekcji ( wytarcie, przygotowanie kredy, pisaków itp.) 

3) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, 

4) sprawdzenie i ewentualne uporządkowanie klasy po przeprowadzonej lekcji. 

12. Uczeń ma obowiązek być przygotowany merytorycznie do każdej lekcji; być wyposażony 

w zeszyt przedmiotowy, zestaw podręczników i innych pomocy naukowych 

oraz przyborów zaleconych przez nauczyciela. 
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13. Uczeń jest zobowiązany do systematycznej nauki i udziału w zajęciach edukacyjnych. 

Dodatkowe zajęcia pozaszkolne ucznia, wizyty u lekarza specjalisty itp. sytuacje powinny 

być planowane tak, aby nie kolidowały z zajęciami edukacyjnymi.  

14. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności. 

15. Obowiązkiem ucznia jest dostarczenie usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności. 

16. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach nie przekraczających 2 dni zajęć 

szkolnych podstawą do usprawiedliwienia jest pisemne oświadczenie rodziców podające 

istotną przyczynę absencji. Nieobecność trwająca 3 dni i dłużej winna być 

usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim (wyjątek stanowi szczególna i uzasadniona 

sytuacja losowa lub wydarzenie rodzinne). 

17.  Usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone wychowawcy klasy 

niezwłocznie po przyjściu do szkoły, najpóźniej w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego 

dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę 

za nieusprawiedliwione. 

18. Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności w zajęciach edukacyjnych 

podejmuje wychowawca klasy. Wychowawca klasy ma prawo uznać przyczynę 

nieobecności za nieistotną i nie usprawiedliwić nieobecności ucznia. 

19. Obowiązkiem ucznia jest przebywanie na lekcjach, a ewentualne zwolnienie z lekcji 

może nastąpić tylko za zgodą wychowawcy, bądź w przypadku nieobecności 

wychowawcy za zgodą nauczyciela przedmiotu. 

20. Obowiązkiem ucznia jest reprezentowanie szkoły w różnych formach współzawodnictwa, 

jeżeli w ocenie nauczyciela posiada on do tego predyspozycje. 

21.  Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasady higieny osobistej. 

22. Codzienny strój ucznia jest dowolny, powinien spełniać jednak następujące warunki:  

1) w szkole obowiązuje strój estetyczny,  bez ekstrawaganckich dodatków, nie 

prowokujący swą formą i nadmiernie odsłaniający ciało; 

2) dopuszczone jest wyłącznie obuwie nie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu 

(wykluczone wysokie obcasy); 

3) w doborze biżuterii i stosowaniu makijażu należy zachować umiar; 

4) zakazane jest przebywanie w szkole w nakryciu głowy; 

5) uczeń ma obowiązek pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni/szafce szkolnej. 
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23. Obowiązkiem ucznia jest noszenie stosownego do okoliczności ubioru podczas: 

1) uroczystości szkolnych, wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze jej 

reprezentanta lub na imprezy kulturalne; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy 

lub rada pedagogiczna. 

24. Uczeń jest zobowiązany do zachowania się w trakcie zajęć zgodnie z ogólnie przyjętymi 

normami współżycia społecznego . 

 

 

IIII..  PPRRAAWWAA  UUCCZZNNIIAA  

  
1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz własności 

osobistej ze strony personelu szkoły i innych uczniów. 

2. Uczeń ma prawo do uzyskania, ze strony wszystkich uczących go nauczycieli, informacji 

na temat programu nauczania, kryteriów oceny wiedzy i umiejętności oraz kryteriów 

oceny zachowania. 

3. Uczeń ma prawo w czasie zajęć jak również co miesięcznych dyżurów nauczycielskich, 

zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie problemów omawianych na lekcji 

lub występujących w zadaniach domowych. 

4. Uczeń ma prawo do wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych. 

5. Na okres przerw świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i ferii nie należy zadawać 

pisemnych prac domowych. 

6. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela, jeśli jego zaległości w nauce powstały 

z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, wyjazdy sportowe, 

wycieczki turystyczne organizowane przez szkołę). 

7. Uczeń wyjątkowo może nie być przygotowany do lekcji w pierwszym dniu, po co 

najmniej tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. 

8. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych 2 razy w semestrze  w przypadku 

przedmiotu, który odbywa się przynajmniej 2 razy w tygodniu i 1 raz w semestrze 

w przypadku przedmiotu, który odbywa się 1 raz w tygodniu. 
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9. W szkole obowiązują następujące przepisy, dotyczące prac pisemnych: 

1) prace klasowe, sprawdziany i kartkówki ( o których mowa w §11, ust.2 WSO – X 

LO) powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone 

wpisem do dziennika lekcyjnego; 

2) prace klasowe i sprawdziany powinny być poprzedzone lekcją utrwalającą, która 

określi treści i umiejętności objęte późniejszą kontrolą lub informacją na temat 

wiadomości i umiejętności podlegających sprawdzeniu i ocenie; 

3) w tygodniu mogą odbyć się nie więcej niż 3 sprawdziany lub 1 praca klasowa i 2 

sprawdziany, nie więcej niż jeden sprawdzian lub praca klasowa dziennie; 

4) na uzasadniony wniosek uczniów, termin pracy klasowej lub sprawdzianu może 

ulec przesunięciu; w sytuacji takiej ograniczenia opisane w pkt.3) nie obowiązują; 

5) prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe; 

6) nieobecność nieusprawiedliwiona jest równoznaczna z wystawieniem oceny 

niedostatecznej; 

7) usprawiedliwiona nieobecność zobowiązuje ucznia do pisania pracy klasowej 

lub sprawdzianu, w terminie ustalonym w porozumieniu z nauczycielem, jednak 

nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły; 

8) uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej 

lub sprawdzianu, w ramach dyżurów nauczycielskich dla uczniów i rodziców w 

terminie zgodnym z harmonogramem dyżurów nauczycielskich; 

9) prace klasowe i sprawdziany powinny być sprawdzone w ciągu 2 tygodni, 

a pozostałe prace pisemne w ciągu 1 tygodnia; terminy te mogą zostać 

przedłużone z uwagi na nieobecność nauczyciela; 

10) wyniki prac pisemnych powinny być omówione na lekcji, zaś prace udostępnione 

do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom), na zasadach określonych 

przez nauczyciela; 

11) jeżeli wynik pracy klasowej lub pisemnego sprawdzianu jest niedostateczny dla 

ponad 50% uczniów, praca klasowa może być powtórzona. Uczeń, który otrzymał 

pozytywna ocenę, nie musi ponownie przystępować do sprawdzianu lub pracy 

klasowej. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się oceny z obu prac klasowych lub 

pisemnych sprawdzianów; 
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12) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas kartkówki, 

sprawdzianu lub pracy klasowej otrzymuje on ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

10. Oceny są jawne, zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

12. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

są powiadamiani za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym na tydzień przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

13. W sytuacji nie spełniania obowiązku szkolnego lub w innych uzasadnionych przypadkach 

przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych i zachowania może zostać zmieniona 

na niższą przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. 

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

15. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

16. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

17. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z §21 WSO – X LO. 

18. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko 

na drodze egzaminu poprawkowego, a w przypadku stwierdzenia ze została wystawiona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia oceny, na drodze 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. 

19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

20. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się zgodnie z § 23 WSO – X LO. 
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21. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub klasyfikacji końcowej, uzyskał 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem 

lub kończy szkołę z wyróżnieniem. 

22. Uczeń ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole 

oraz właściwej organizacji imprez pozaszkolnych, zgodnie z przepisami 

o bezpieczeństwie oraz higienie pracy i nauki. 

23. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych przez 

szkołę. 

24. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, 

zawodach sportowych, itp., zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami, przy 

wsparciu nauczycieli oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

25. Uczeń ma prawo do kwalifikowania go przez szkołę do stypendiów i nagród 

za szczególne osiągnięcia, zgodnie z kryteriami fundatora. 

26. Uczeń ma prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach reprezentacji społeczności 

uczniowskiej w postaci samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego oraz do 

informowania przedstawicieli samorządu uczniowskiego o swojej opinii dotyczącej życia 

szkoły. 

 

 

IIIIII..  KKRRYYTTEERRIIAA  OOCCEENNYY  ZZAACCHHOOWWAANNIIAA  

  

1. W X Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 

Obszary oceniania: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób 

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

7) okazywanie szacunku innym osobom 
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2. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: 

1) Wzorowe 

2) Bardzo dobre 

3) Dobre 

4) Poprawne 

5) Nieodpowiednie 

6) Naganne 

3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w X LO w Szczecinie 

Kryteria punktowe oceny z zachowania 

 
OCENA 

ZACHOWANIA 

ZAKRES 

PUNKTÓW 

WZOROWE 60,0 i więcej 

BARDZO DOBRE 59,9 – 53,0 

DOBRE 52,9 – 45,0 

POPRAWNE 44,9 – 34,0 

NIEODPOWIEDNIE 33,9 – 22,0 

NAGANNE 21,0 i mniej 

 

4. Na ocenę z zachowania dla danego ucznia składają się następujące elementy: 

1) Ocena nauczycieli poszczególnych przedmiotów ( średnia w skali od 0 do 5) 

a) Każdy nauczyciel uczący przyznaje uczniowi od 0 do 5 pkt. biorąc pod uwagę: 

- kulturę zachowania podczas lekcji 

- stosunek ucznia do przedmiotu 

- obowiązkowość i systematyczność. 

b) Nauczyciel uczący w danej klasie dwu lub więcej przedmiotów, określa punkty jeden 

raz, zgodnie z przyjętą skalą 0-5 punktów, czyli: 

 

Wzorowe 5 

Bardzo dobre 4 

Dobre 3 

Poprawne 2 

Nieodpowiednie 1 

Naganne 0 
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c) Z ilości punktów uzyskanych od nauczycieli przedmiotów obliczana jest średnia, 

która jest dodawana do pozostałych punktów składających się na ostateczną ocenę 

2) Ocena wychowawcy na którą składają się oceny za: 

a) aktywność społeczną ( 0 - 5 pkt ) 

b) zachowania prozdrowotne ( 0 do 5 pkt ) 

c) kulturę osobistą i stosowny strój ( 0 do 5 pkt) 

d) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych ( 0 do 5 pkt) 

e) frekwencję ucznia na zajęciach ( do 30 pkt) 

 

a AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

Działalność w organizacjach 

szkolnych 

Pomoc w organizowaniu imprez 

szkolnych 

Praca na rzecz szkoły 

Promowanie szkoły w środowisku 

lokalnym 

 

0 lub 5  

b ZACHOWANIA 

PROZDROWOTNE: 

Higiena osobista 0 lub 1 

Utrzymanie otoczenia w czystości 0 lub 1 

Uczeń na terenie szkoły i poza nią 

nie pali papierosów, nie pije 

alkoholu, nie zażywa narkotyków 

 

 

0 lub 3 

 

c KULTURA OSOBISTA 

i STOSOWNY STRÓJ 

0 do 5  

d STOSUNEK do OBOWIĄZKÓW 

SZKOLNYCH 

Wkład pracy w naukę  0 do 3 

Udział w konkursach szkolnych  0 lub 1 

Udział w konkursach 

pozaszkolnych  

0 lub 1 

e FREKWENCJA 

- Każda nieobecność i spóźnienie 

w szkole powinno być 

usprawiedliwione u wychowawcy 

klasy w ciągu 1 tygodnia. Po tym 

terminie godziny absencji 

są nieusprawiedliwione. 

- Punkty za frekwencję 

przyznawane są według tabeli 

zamieszczonej obok.  

LICZBA GODZIN 
NIEOBECNYCH 

NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH 

PUNKTY 
PRZYZNAWANE 

ZA FREKWENCJĘ 

(maksymalnie 30) 
0 30 

1 29 

2 28 

3 27 

4 26 

5 25 

6 24 

7 23 
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- Jeśli liczba godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych 

przekroczy 20, to za każdą 

kolejną godzinę przyznaje się 

uczniowi punkty ujemne, 

potrącane z ostatecznej sumy 

punktów za zachowanie 

uzyskanych przez ucznia we 

wszystkich ocenianych 

obszarach, przyjmując, że jedna 

godzina to jeden punkt ujemny.  

- Uczniowie reprezentujący szkołę 

w olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych i zawodach 

sportowych traktowani są jako 

obecni w szkole, 

- Za każde 2 spóźnienia odejmowany 

jest uczniowi 1 pkt 

8 22 

9 21 

10 20 

11 18 

12 16 

13 14 

14 12 

15 10 

16 8 

17 6 

18 4 

19 2 

20 0 

21 -1 

…. ….. 

35 -15 

 

3) Ocena ucznia przez samorząd uczniowski ( 0 do 5 pkt)  
(Samorząd ocenia klasę bez konsultacji z pozostałymi uczniami) 

 

1 WKŁAD PRACY w NAUKĘ 0 – 0,5 – 1  

0 - 5 

2 KULTURA OSOBISTA 0 – 0,5 – 1 

3 FREKWENCJA 0 – 0,5 - 1 

4 DZIAŁANIA na RZECZ 

KLASY 

0 – 0,5 - 1 

5 DZIAŁANIA na RZECZ 

SZKOŁY lub INNE 

0 – 0,5 - 1 

 

4) Samoocena ucznia ( 0 do 5pkt) 

 

1 WKŁAD PRACY 

w NAUKĘ 

0 – 0,5 - 1 

0 - 5 

2 KULTURA 

OSOBISTA 

0 – 0,5 - 1 

3 FREKWENCJA 0 – 0,5 - 1 

4 DZIAŁANIA 

na RZECZ KLASY 

0 – 0,5 - 1 

5 DZIAŁANIA 

na RZECZ SZKOŁY 

lub INNE 

0 – 0,5 - 1 
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5.Postanowienia dodatkowe:  

 

1) W sytuacji kiedy uczeń dopuścił się czynu karalnego, w tym zagrażającego życiu 

lub zdrowiu innych, Rada Pedagogiczna, po konsultacji z wychowawcą, może obniżyć 

uczniowi ocenę ze sprawowania, niezależnie od ustalonej punktacji. 

2) Uczeń może stracić wszystkie zdobyte punkty za czyny nie godne ucznia liceum 

na terenie szkoły lub poza nią. 

3) W szczególnych przypadkach wychowawca klasy za akceptacją Rady Pedagogicznej 

może podnieść ocenę z zachowania o JEDEN STOPIEŃ. 

4) Na ostateczną ocenę z zachowania poza powyższymi elementami, mają wpływ procedury 

przyznawania upomnień i nagan, zgodnie z którymi uczeń który: 

- otrzymał naganę wychowawcy – nie może mieć zachowania WZOROWEGO, 

- otrzymał upomnienie dyrektora – nie może mieć oceny BARDZO DOBREJ 

- otrzymał naganę dyrektora – nie może mieć oceny DOBREJ. 

 

ARKUSZ SAMOOCENY UCZNIA : 

 

Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy składowe samooceny SKALA Ilość 

punktów 

WKŁAD PRACY w NAUKĘ 0 – 0,5 - 1  

KULTURA OSOBISTA 0 – 0,5 - 1  

FREKWENCJA 0 – 0,5 - 1  

DZIAŁANIA na RZECZ KLASY 0 – 0,5 - 1  

DZIAŁANIA na RZECZ SZKOŁY 

lub INNE 

0 – 0,5 - 1  
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ARKUSZ OCENY UCZNIÓW PRZEZ SAMORZĄD KLASOWY 
Imię i nazwisko 

ucznia 

WKŁAD 

PRACY 

w NAUKĘ 

KULTURA 

OSOBISTA 

FREKWENCJA DZIAŁANIA 

na RZECZ 

KLASY 

DZIAŁANIA 

na RZECZ 

SZKOŁY 

lub INNE 

SUMA 
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OCENY NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

Imię i nazwisko 

ucznia 
Ocena nauczycieli (0-5) 

 przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot przedmiot 
ŚREDNIA 

PUNKTÓW 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

26.               

27.               

28.               

29.               

30.               



Tabela zbiorcza: 

 

Imię i 

nazwisko 

Średnia 

ocen 

nauczycieli 

Ocena samorządu Samoocena ucznia Ocena wychowawcy Suma 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a b c d e 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

IIVV..  NNAAGGRROODDYY  

  
1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów. 

2. Nagroda może być przyznana za: 

1) rzetelny potwierdzony uzyskanymi wynikami, stosunek do nauki; 

2) wzorową frekwencję; 

3) pracę społeczną; 

4) wzorową postawę; 

5) wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne; 

6) za uzyskanie tytułu „Honorowego Absolwenta X LO”; 

7) innego rodzaju pożyteczne działania w ramach pracy szkoły. 
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3. Nagroda może być udzielona w formie: 

1) pochwały wychowawcy udzielonej indywidualnie lub wobec klasy; 

2) pochwały samorządu uczniowskiego (klasowego lub szkolnego) udzielonej 

indywidualnie lub wobec klasy; 

3) pochwały dyrektora szkoły udzielonej indywidualnie, wobec klasy, wobec 

całej społeczności uczniowskiej na apelu szkolnym, wobec rady 

pedagogicznej, rodziców (prawnych opiekunów); 

4) listu pochwalnego dla ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów); 

5) nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu; 

6) nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w nauce; 

7) stypendium naukowego fundowanego przez szkołę lub radę rodziców; 

8) Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina, Prezesa Rady Ministrów 

lub ministra właściwego do spraw oświaty; 

9) wpisu do „Księgi Honorowych Absolwentów X LO”. 

4. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły, 

samorządu uczniowskiego oraz innych osób lub organizacji. 

5. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody winien być odnotowany w dokumentach klasy 

lub szkoły. 

6. Decyzję o przyznaniu tytułu „Honorowego Absolwenta X LO” podejmuje rada 

pedagogiczna zgodnie z kryteriami zawartymi w § 25 statutu. 

  

VV..  KKAARRYY  

  
1. Kara może być udzielona za: 

1) łamanie regulaminu szkoły; 

2) nieprzestrzeganie zarządzeń i poleceń osób i organizacji upoważnionych 

do ich wydawania; 

3) udokumentowane naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych. 

2. Kara może być udzielona według gradacji w formie: 

1) upomnienia udzielonej przez wychowawcę klasy; 

2) nagany udzielonej przez wychowawcę klasy ; 

3) upomnienia udzielonego przez dyrektora szkoły 

4)  nagany przez dyrektora szkoły ; 

5) przeniesienia do innej klasy lub szkoły zgodnie z § 28 statutu; 



 16 

6) skreślenia z listy uczniów w trybie określonym w § 27 statutu. 

3. Procedury wymierzania kar w ciągu roku szkolnego : 

1) trzy upomnienia wychowawcy udzielone w formie pisemnej skutkują 

otrzymaniem nagany wychowawcy, 

2) następne wykroczenie skutkuje otrzymaniem upomnienia dyrektora szkoły, 

3) kolejne wykroczenie skutkuje otrzymaniem nagany dyrektora szkoły,  

4) następne przewinienia mogą skutkować przeniesieniem ucznia do innej klasy, 

5) kolejne wykroczenia mogą skutkować przeniesieniem ucznia do innej szkoły 

lub skreślenia z listy uczniów X LO . Dyrektor szkoły może skreślić z listy 

uczniów ucznia pełnoletniego, który w sposób niesystematyczny uczęszcza 

na zajęcia szkolne, co uniemożliwia mu realizację programu nauczania. 

 4. W szczególnych przypadkach kara może być udzielona z pominięciem w/w procedur . 

 

VVII..  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE  
 

1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, 

wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem uczniowskim i radą rodziców, 

powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich, nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy 

ze strony dyrektora szkoły. 

3. Uczeń lub grupa uczniów, których prawa ujęte w niniejszym regulaminie uległy 

naruszeniu, ma prawo osobiście lub przez swojego przedstawiciela (gospodarza klasy, 

przewodniczącego samorządu szkolnego lub rodzica, bądź prawnego opiekuna), 

interweniować u wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 


