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Wstęp 

 

Zadaniem niniejszego dokumentu jest przede wszystkim określenie norm zachowań uczniów, 

w nawiązaniu do obowiązujących w X LO w Szczecinie dokumentów szkolnych. Docelowo dokument 

ma się przyczynić do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania uczniów na 

terenie szkoły. Ponadto precyzyjnie określone oczekiwania wobec uczniów, ułatwią utrzymanie 

porządku i dyscypliny na terenie szkoły.  

Zadaniem placówki szkolno – wychowawczej jest, poza przekazywaniem wiedzy, 

wychowywanie młodego człowieka oraz przygotowanie go do odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społecznym. Troska o kształtowanie odpowiednich postaw, z którymi wiążą się: 

kultura słowa, odpowiedni strój i dbałość o higienę własną i otoczenia, poszanowanie godności 

osobistej i innych ludzi oraz troska o dobro wspólne leży więc u podstaw działań podejmowanych 

przez grono pedagogiczne naszej szkoły.  

 

 

Standardy zachowań ucznia w codziennych sytuacjach szkolnych 

 

1. Uczniowie przestrzegają wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole. 

2. Po przyjściu do szkoły uczniowie zostawiają okrycie wierzchnie w szatni lub w szafce.  

3. Uczniowie przebywają na terenie szkoły w czasie określonym ich tygodniowym planem lekcji 

oraz zajęć pozalekcyjnych. 

4. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły poza lekcjami w bibliotece, czytelni, w ramach 

konsultacji lub w określonym celu związanym z działaniem na rzecz szkoły, np.: działalnością 

Samorządu Uczniowskiego, Dniami Otwartymi Szkoły, organizacją imprez szkolnych.  

5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych stosują się do regulaminów obowiązujących 

na danych zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Uczniowie powinni przychodzić na wszystkie organizowane na terenie szkoły zajęcia najwyżej 

na 15 minut przed ich rozpoczęciem.  Oczekując na rozpoczęcie zajęć, zachowują ciszę .  

7. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć lekcyjnych tylko za zgodą wychowawcy 

lub dyrektora szkoły, na pisemny wniosek rodziców lub po telefonicznym uzgodnieniu wyjścia 

z wychowawcą. Informacje dotyczące wcześniejszego wyjścia ze szkoły powinny znajdować 

się  w dokumentacji wychowawcy klasy. 

8. Na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie czekają przy salach, w których dane 

zajęcia mają się planowo odbywać. 

9. Przerwy uczniowie spędzają na terenie szkoły – w miejscach, w których pełnione są dyżury 

nauczycielskie. 
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10. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, tzn.:  

a. nie przebywają w salach bez wiedzy i opieki nauczycieli,  

b. nie siadają na parapetach okien i obudowach kaloryferów, 

c. nie siadają na podłodze, 

d. nie grają w piłkę. 

11. Uczniom zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych sprzętów i przedmiotów, np.: 

petard, scyzoryków, zapałek, zapalniczek, laserów. 

12. Na terenie szkoły uczniowie nie grają w gry hazardowe. 

13. Na terenie szkoły uczniowie korzystają wyłącznie ze szkolnego sprzętu sportowego 

na określonych zajęciach pod kontrolą i opieką nauczyciela – nie przynoszą i nie korzystają 

z własnego sprzętu sportowego np. w czasie przerw.  

14. Na terenie szkoły, na czas trwania lekcji telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki oraz inne 

urządzenia elektroniczne uczniów muszą być wyłączone i schowane. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie w/w przedmiotów. 

15. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz robienia zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania 

przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer, jeżeli 

nie jest to związane z wypełnianiem polecenia nauczycieli. 

16. W stosunku do uczniów nieprzestrzegających zasad dotyczących wyżej wymienionych urządzeń, 

będą wyciągane konsekwencje zgodnie z przyjętym w X LO systemem kar i nagród.  

17. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju przemocy w stosunku do 

innych osób. Wyśmiewanie, szykanowanie, ubliżanie i poniżanie innych bezpośrednie lub poprzez 

np. portale społecznościowe jest karalną formą przemocy.  

18. Wszystkich uczniów obowiązuje schludny wygląd. 

19. W czasie rozmowy z nauczycielem lub jakimkolwiek innym pracownikiem szkoły, uczeń nie 

powinien: trzymać rąk w kieszeni, żuć gumy, powinien zajmować pozycję stojącą (z wyjątkiem 

sytuacji, w której nauczyciel poleci mu, aby usiadł). 

20. Uczniowie nie mogą zwracać się do nauczycieli „Pani Aniu” czy „Panie Tomku”, jedynie „Proszę 

pani/pana”, „Pani profesor/Panie profesorze”. 

21. Mijając nauczyciela, zarówno w szkole jak i poza nią, uczniowie powinni zawsze powiedzieć 

„Dzień dobry” (jeśli widzą go po raz pierwszy w danym dniu) lub „Do widzenia” (jeśli opuszczają 

szkołę). Dotyczy to wszystkich nauczycieli (nie tylko tych, którzy uczą danego ucznia) i 

pozostałych pracowników szkoły. 

22. W każdej sytuacji codziennej uczniowie używają zwrotów grzecznościowych i dbają o kulturę 

języka – zwroty typu: „proszę …”, „przepraszam…”, „dziękuję…” stanowią fundament 

życzliwego i kulturalnego funkcjonowanie w grupie.  
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Standardy zachowania uczniów w trakcie trwania lekcji 

 

1. Na sygnał dzwonka na lekcje uczniowie ustawiają się przed klasą i oczekują na przyjście 

nauczyciela. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela, o której uczniowie nie są poinformowani gospodarz klasy 

bądź inny przedstawiciel klasy, zgłasza ten fakt w sekretariacie X LO. 

3. Lekcje rozpoczynamy i kończymy punktualnie, szanując zarówno czas nauczyciela jak i ucznia.  

4. Do sali lekcyjnej najpierw wchodzą dziewczęta, później chłopcy. Analogicznie ma się rzecz 

z wychodzeniem uczniów na przerwę.  

5. Zabrania się przychodzenia na lekcje w kurtkach lub nakryciach głowy oraz wnoszenia kurtek do 

sal lekcyjnych.  

6. Po wejściu do klasy, uczniowie zajmują miejsca przy ławkach i po powitaniu przygotowują się do 

lekcji. 

7. W klasie uczniowie wieszają plecaki na przeznaczonych do tego celu hakach (należy dopilnować, 

aby nie leżały na podłodze lub parapecie). 

8. Większe torby uczniowie pozostawiają w miejscu, w którym nie zagrażają bezpieczeństwu 

pozostałych i nie przeszkadzały w swobodnym poruszaniu się nauczyciela lub dyżurnych po 

klasie (np. na końcu sali). 

9. Po rozpakowaniu należy zwracać uwagę na ład i porządek na ławce przez okres trwania zajęć. 

10. W czasie lekcji uczniowie nie jedzą i nie piją napojów, pożywienie musi znajdować się w plecaku 

lub w miejscu do tego przeznaczonym – w żadnym wypadku na ławce lub na podłodze. 

11. Nie wolno w czasie zajęć z jednego przedmiotu odrabiać pracy domowej z innego przedmiotu, 

przygotowywać się do sprawdzianu, przepisywać pracy domowej, itp. 

12. Chęć wypowiedzenia się uczniowie sygnalizują poprzez podniesienie ręki w górę i oczekują 

na przyzwolenie nauczyciela. 

13. Uczniowie nie komentują zachowania innych w czasie zajęć, ani nie kwestionują decyzji 

nauczyciela. 

14. W czasie zajęć nie należy opuszczać sali lekcyjnej – wyjścia do toalety powinny odbywać się 

tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela. 

15. Uczeń nie może „huśtać się na krześle”, leżeć na ławce, kłaść nóg na krzesłach lub też zajmować 

pozycji pół leżącej na krześle. 

16. Po zakończeniu zajęć, uczniowie opuszczają klasę lekcyjną na wyraźne polecenie nauczyciela. 

Wychodząc z sali zasuwają za sobą krzesła (lub kładą je na ławkach, jeśli jest to ostatnia lekcja w 

danym dniu), sprzątają śmieci. 

17. Po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni lub na inne zajęcia szkolne.  
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Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości  

szkolnych i pozaszkolnych  

 

1. Na imprezy i uroczystości szkolne uczniowie udają się z nauczycielem, pod opieką którego się 

znajdują.  

2. Na uroczystości szkolne, np.: 

 rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

 apele podsumowujące I oraz II semestr, 

 uroczystości okolicznościowe (Dzień Nauczyciela, Dzień Niepodległości, Dzień Papieski, 

Wigilie klasowe itp.), 

 próbne egzaminy maturalne, 

 egzaminy maturalne, 

 odbiór wyników z egzaminów maturalnych (zarówno ustnych jak i pisemnych)       

uczniowie przychodzą w stroju galowym.  

3. Strój galowy ucznia stanowią: biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódnica lub 

spodnie, odpowiednie obuwie (nie sportowe).  

4. W czasie w/w uroczystości wymagane jest odpowiednie zachowanie oparte na ogólnie przyjętych 

normach (nie jedzą , nie przeszkadzają , itp.). 

5. W drodze na uroczystości i imprezy pozaszkolne uczniowie udają się zwarta grupą, nie 

zakłócając porządku, nie wyprzedzając nauczyciela. 

6. W miejscach publicznych uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania. 

7. W czasie imprez odbywających się poza terenem szkoły uczniowie bezwzględnie stosują się 

do regulaminów opracowanych przez organizatora imprezy. 
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Standardy pełnienia dyżurów przez uczniów 

 

1. Dyżurni dbają o ład i porządek w klasie przed lekcją i po zakończonej lekcji. 

2. Na prośbę nauczyciela dyżurni wykonują prace porządkowe podczas lekcji, np.: rozdają i zbierają 

pomoce dydaktyczne. 

Regulamin: 

1. Dyżur klasowy trwa tydzień. 

2. Dyżur klasowy pełni dwóch uczniów wyznaczonych przez wychowawcę klasy. Nazwiska 

dyżurnych wpisane są w e-dzienniku. 

3. Sposób wywiązywania się z obowiązków dyżurnego klasowego jest uwzględniany w ocenianiu 

zachowania jako wypełnianie obowiązków ucznia. 

4. O sposobie pełnienia dyżuru przez uczniów mogą informować wychowawcę nauczyciele, 

uczniowie oraz pozostali pracownicy szkoły. 

 

Standardy zachowania uczniów w stołówce szkolnej 

 

1. Uczniowie klas licealnych korzystają z obiadu w czasie drugiej długiej przerwy, tj. w godz.  

13:15-13:35 lub po lekcjach. 

2. Uczeń korzystający z obiadów powinien posiadać numerek obiadowy na dany dzień. 

3. W stołówce każdy powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania. 

4. W stołówce w razie potrzeby uczniowie wykonują polecenia nauczycieli pełniących dyżur oraz 

pracowników stołówki. 

5. Po obiedzie uczniowie niezwłocznie opuszczają stołówkę szkolną. 

6. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z planu lekcji (lekcja basenu) lub z innej organizacji 

zajęć szkolnych dopuszcza się korzystanie przez uczniów z obiadu w godzinach innych niż 

wyznaczona długa przerwa, w godz. 12:10-14:00. 

7. Uczniowie nie mogą być zwalniani z lekcji, by wcześniej udać się do stołówki. 

 

Standardy zachowania uczniów w szatni szkolnej 

 

1. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej przed i po zajęciach w szkole. 

2. W oczekiwaniu na pozostawienie odzieży wierzchniej lub jej odebranie uczniowie zachowują 

spokój i ciszę.  

3. Uczniowie nie zostawiają w szatni cennych przedmiotów. 

4. Każdy uczeń może okazać tylko i wyłącznie jeden, swój, numerek do szatni. 

 


