
WYCIĄG  ZE  STATUTU  IX  LO W  GDYNI

ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 18

1. Uczeń ma prawo do:

1) wolności myśli, sumienia oraz przekonań religijnych

2) pełnej  integracji  z  zespołem  klasowym  w  duchu  tolerancji  akceptacji
(szczególnie w przypadku niepełnosprawności)

3) ochrony przed dyskryminacją

4) życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno  –
wychowawczym

5) rzetelnej  i  sprawiedliwej  oceny swojego zachowania  i  postępów w nauce  oraz
uzyskiwania  na  bieżąco  informacji  o  ocenie  swojej  wiedzy  i  umiejętności
zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  wewnątrzszkolnym  systemie  oceniania

6) przejawiania  inicjatywy  poprzez  przynależność  do  organizacji  działających
na terenie szkoły, kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych

7) przedstawienia  wychowawcy,  nauczycielowi,  pedagogowi,  psychologowi,
wicedyrektorowi i dyrektorowi swoich problemów i trudności oraz uzyskiwania
pomocy  z  zachowaniem  przedstawionej  kolejności,  a  także  do  korzystania
z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 

8) korzystania  z  gabinetów  szkoły,  pomocy  naukowych,  biblioteki,  czytelni,
urządzeń  sportowych,  sprzętu  audiowizualnego  tylko  pod  opieką  nauczyciela;
w  przypadku  zniszczenia,  za  spowodowane  szkody  odpowiadają  rodzice

9) korzystania z opieki pielęgniarskiej i lekarza stomatologa oraz wszelkiej pomocy
w nagłych wypadkach

10)  powiadamiania,  z  wyprzedzeniem  jednego  tygodnia,  z  odnotowaniem  tego
w  dzienniku  szkolnym,  o  terminie  pisemnego  lub  ustnego  sprawdzianu
wiadomości obejmującego szerszy zakres materiału niż z dwóch ostatnich lekcji
zgodnie  z  zasadami  zawartymi   w  wewnątrzszkolnym  systemie  oceniania

11) dodatkowej  pomocy  nauczyciela  (zwłaszcza  wtedy,  gdy  nie  radzi  sobie
 z opanowaniem materiału)  i  powtórnego sprawdzenia wiedzy lub umiejętności
 w ramach konsultacji przedmiotowych

12) dwutygodniowego  okresu  adaptacyjnego  w klasie  pierwszej  (w tym  czasie  nie
  stawia się ocen niedostatecznych),  poznania zwyczajów panujących w szkole
oraz  do  życzliwej  atmosfery  ze  strony  wychowawcy,  nauczycieli  i  starszych
kolegów

13)  otrzymania  najwyżej  jednej  oceny  niedostatecznej  w  ciągu  lekcji  z  danego
 przedmiotu
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14)  dwóch  nieprzygotowań  w  okresie  zgłoszonych  przed  rozpoczęciem  lekcji
 z podaniem przyczyny – w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze
 dwóch i więcej godzin tygodniowo, oraz jednego razu w okresie z pozostałych
 przedmiotów   nie  dotyczy  ustalonych  wcześniej  terminów  prac  klasowych
 i sprawdzianów)

15)  zwolnienia z pytania w dniu, w którym wylosowano jego „szczęśliwy numerek”

16)  reprezentowania  szkoły  i  uczestnictwa  w  organizowanych  przez  szkołę  (lub
poza  szkołą)  konkursach,  zawodach,  olimpiadach  –  uczestnicy  eliminacji  do
olimpiad  na  etapie  okręgowym  i  centralnym  mają  prawo  do  tygodniowej
nieobecności  w  szkole,  po  uzgodnieniu  z  nauczycielem  przygotowującym  do
konkursu

17)  uczestniczenia w wycieczkach, imprezach organizowanych przez klasę, szkołę,
 pod  warunkiem  stosowania  się  do  regulaminu  wycieczek  szkolnych

18) obchodów w zorganizowany sposób przywitania wiosny 21 marca, co musi być
zgłoszone  3  dni  wcześniej  wychowawcy  -  niezgłoszone  lub  niezaakceptowane
formy obchodów będą traktowane jako naruszenie Statutu szkoły, a opuszczenie
szkoły jako nieobecność nieusprawiedliwiona

19)  uczestnictwa w Dniu Sportu Szkolnego

20)  zorganizowania  studniówki  poza  budynkiem  szkolnym,  pod  warunkiem,  że:
  -  zabawa przebiegać  będzie  w  pomieszczeniu  przeznaczonym  wyłącznie  dla
       uczniów Liceum

                    -  bez możliwości zakupu i spożywania alkoholu
                    - z zachowaniem zasad zawartych w regulaminie studniówki, który jest

         odrębnym  dokumentem

            21) odpoczynku w czasie ferii i w przerwach świątecznych  – na ten czas nie zadaje
    się   żadnych prac, nie należy też przeprowadzać prac pisemnych w pierwszych
    trzech dniach nauki po przerwach świątecznych i feriach

            22)  usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji:
                     - jeżeli usprawiedliwiona nieobecność była dłuższa ( tydzień i więcej)
                     - czas na uzupełnienie wiadomości – 3 dni od powrotu do szkoły 

             23) powtórzenia klasy jednego poziomu tylko raz w ciągu trzech lat nauki

2. W przypadku naruszenia praw ucznia:

1) uczeń  i  opiekun  prawny,  jeżeli  uważają,  że  zostały  naruszone  prawa  ucznia
mogą złożyć pisemną skargę do szkolnego rzecznika praw ucznia

2) szkolny  rzecznik  praw  ucznia  w  porozumieniu  z  wicedyrektorem,  opiekunem
samorządu  uczniowskiego,  pedagogiem,  psychologiem  i  wychowawcą  udziela
odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni

3) odwołanie  od  powyższej  odpowiedzi  można  złożyć  w  terminie  7  dni
do Dyrektora Liceum
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§ 19

1.Uczeń ma obowiązek:

1) opanować  wiedzę  określoną  programem  nauczania  przyjętym  do  realizacji
w szkole

2) dbać  o  godność,  honor  szkoły  i  budować  jej  autorytet  poprzez  naukę  i  swoje
zachowanie w szkole i poza nią

3) zapoznać się ze Statutem Liceum i stosować się do jego zapisów

4) regularnie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne i deklarowane
zajęcia pozalekcyjne oraz rzetelnie przygotowywać się do nich

5) w  przypadku  długoterminowego  zwolnienia  z  zajęć  wychowania  fizycznego
dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie 
-  uczeń  zwolniony  powinien  w  trakcie  tych  zajęć  przebywać  w  bibliotece
   szkolnej 
-  w  przypadku  pierwszej  lub  ostatniej  godziny  lekcyjnej,  na  wniosek  rodzica
   może być  zwolniony do domu

6) okazywać  szacunek  wychowawcom,  nauczycielom  oraz  pozostałym
pracownikom szkoły

7) dbać o estetykę ubioru:
a/  w  czasie  uroczystości  wynikających  z  ceremoniału  szkolnego  obowiązuje
strój    odświętny  (dziewczęta  –  ciemne  spódnice  lub  spodnie  i  białe  bluzki,
chłopcy  –  białe  koszule,  marynarki  lub  swetry,  ciemne  długie  spodnie)

b/  włosy  muszą  być  starannie  uczesane,  czyste  i  zadbane  (zabrania  się
ekscentrycznych fryzur)

c/  zabrania  się  noszenia  do  szkoły  kosztownej  biżuterii  oraz  ekstrawaganckich
ozdób,  dopuszcza się delikatne małe kolczyki w uszach zamocowane w sposób
zapewniający bezpieczeństwo

           d/ zabrania się eksponowania jakichkolwiek tatuaży

            e/ ubiór codzienny ma być powszechnie przyjęty za właściwy w miejscu nauki
            i pracy

 f/  strój  ucznia  nie  może  zawierać  elementów obrażających  godność  i  uczucia
 innych   ludzi  ani  wskazywać  na  przynależność  do  radykalnych  subkultur:
-  nie  powinien  być  wyeksponowany  żaden  fragment  bielizny  osobistej
-  zabrania się noszenia odzieży przezroczystej

                  - dziewczęta: odzież musi zakrywać dekolt i brzuch, zabrania się noszenia
   spódnic i spodenek krótszych niż do połowy uda, dopuszczalny jest dyskretny   

                     makijaż
                  - chłopcy: zabrania się noszenia podkoszulków na ramiączkach, obowiązują

   długie  spodnie;  dopuszczalne  są  krótsze,  jednak nie  mogą  to  być  spodenki
   gimnastyczne ani plażowe

                  g/ uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego wyglądu ucznia powinny być
skierowane  do  niego  indywidualnie,  a  uczeń  ma  obowiązek  zastosować  się
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do  jego  zaleceń  (nierespektowanie  uwag  może  spowodować  obniżenie  oceny
zachowania)

                  h/ w sytuacjach konfliktowych dotyczących wyglądu ucznia decyzję podejmuje
wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia

8) w  okresie  jesienno  –  zimowym  uczniowie  swoje  okrycia  wierzchnie  powinni
zostawiać  w  szatni  (  za  okrycia  pozostawione  poza  nią  szkoła  nie  ponosi
odpowiedzialności)

9) posiadać ważną legitymację szkolną i okazywać ją na każde żądanie

10)  pisać  każdą  pracę  kontrolną,  a  nieobecność  na  zapowiedzianym  sprawdzianie
 usprawiedliwiać

11)  respektować następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:

       a/  uczeń ma  obowiązek przedstawić  usprawiedliwienie  swojej  nieobecności
       po powrocie do szkoły najpóźniej w ciągu 7 dni

       b/  nieobecność  ucznia  na  egzaminach  klasyfikacyjnych,  sprawdzających,
 maturalnych  musi  być  usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia  lekarskiego,
 dostarczonego  najpóźniej  następnego  dnia  po  egzaminie  oraz  wcześniej
 zgłoszonej informacji do sekretariatu szkoły

 c/  usprawiedliwienia  nieobecności  przedstawione  po  w/w  terminie  nie  będą
 uwzględniane

 d/  indywidualne  zwalnianie  ucznia  z  zajęć  szkolnych  może  nastąpić
 na  podstawie  złożonego  osobiście  lub  przez  opiekunów  prawnych
 usprawiedliwienia  na  ręce  wychowawcy,  pedagoga,  wicedyrektora  lub
dyrektora szkoły

12)  przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów  (w  tym  e-papierosa),  picia  alkoholu
 w jakiejkolwiek postaci,  zażywania  środków odurzających  na terenie   szkoły,
 na  zajęciach  organizowanych   przez  szkołę  i  poza  nią,  np.  wycieczki,
 studniówka

13)  przestrzegać  zakazu  używania  telefonów  komórkowych  oraz  innych  urządzeń
 multimedialnych w czasie lekcji, w przeciwnym razie będą one (po wyłączeniu
przez  właściciela)  zabrane  i  zdeponowane  w  sekretariacie  szkoły,  a  następnie
zwrócone rodzicom (nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły za pomocą
telefonu możliwe jest jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej)

14)  w czasie przerw przebywać w budynku szkolnym i boisku, opuszczać go tylko
 za  zgodą wychowawcy,  pedagoga lub Wicedyrektora  oraz  podczas  przejść  na
zajęcia wychowania fizycznego do budynku YMCA

15)  otoczyć opieką młodszych kolegów, przeciwstawiać się przejawom brutalności,
 złemu  zachowaniu,  używaniu  wulgarnych  słów,  bronić  słabszych  lub
 skrzywdzonych

16)  pieniądze  i  cenne  przedmioty  uczeń  winien  na  czas  lekcji,  szczególnie
 wychowania  fizycznego,  powierzyć  nauczycielowi  lub  pozostawić
 w  sekretariacie  szkoły  i  odebrać  po  zakończeniu  zajęć  –  w   przypadku
 niestosowania  tych  zaleceń  szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy
 zaginione
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17)  wypełniać obowiązki dyżurnego klasy według harmonogramu ustalonego przez
 wychowawcę lub samorząd klasy

18)  wykazywać  troskę  o  mienie  szkolne,  szanować  sprzęt  i  urządzenia,  reagować
 na akty wandalizmu ze strony kolegów, dbać o porządek, czystość i estetyczny
 wygląd pomieszczeń szkolnych

19)  postępować uczciwie, być obowiązkowym i sumiennym

20)  przestrzegać zarządzeń Dyrektora Liceum i postanowień Pady Pedagogicznej.

§ 20

1. Uczniowie nagradzani są za:

1) bardzo dobrą naukę i wzorową postawę

2) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach

3) dzielność i odwagę

2.  Wniosek  o  nagrodę  dla  ucznia  składa:  wychowawca,  Samorząd  Uczniowski,
opiekunowie organizacji działających w szkole i współpracujących ze szkołą.

3. Rodzaje nagród:

1) pochwała wobec klasy przez wychowawcę

2) pochwała Dyrektora wobec uczniów klasy lub całej szkoły

3) nagroda w formie dyplomu, książki

4) nagroda rzeczowa lub finansowa dla pojedynczych uczniów, natomiast dla grupy
uczniów  wyjazd  na  wycieczkę,  wyjście  do  teatru,  kina  lub  inną  imprezę
finansowaną  z funduszy Rady Rodziców

5) list pochwalny dla rodziców ucznia

6) wpisanie absolwenta do Złotej Księgi

4. Nagrody nie muszą być stosowane wg podanego porządku.

§ 21

1. Uczeń może być ukarany za:

1)   niszczenie mienia szkoły

2)   brak kultury, arogancję, wulgarność i zachowania demoralizujące

3)   niewłaściwy strój, wygląd niezgodny z określonym w § 19 ust.1  pkt 7
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      4)  brak  poszanowania  godności  osobistej   kolegów  i  pracowników  szkoły

      5)   notoryczne palenie papierosów, używanie środków odurzających, picie alkoholu
na  terenie szkoły

            6)  kradzież,  przemoc  lub  nakłanianie  do  niej,  szantaż,  wymuszenia

      7)   naruszanie nietykalności osobistej kolegów, w  tym zjawisko „fali” i tzw. pasów

      8)   czynny udział w bójce lub pobiciu

9)  stwarzanie  sytuacji  zagrażających  bezpieczeństwu  osób  przebywających
w szkole oraz  dezorganizujących pracę w szkole

           10)  fałszowanie lub niszczenie   dokumentacji  szkolnej  (dziennik,  e-  dziennik,
       urządzenia e- dziennika)

     11)  posiadanie  niebezpiecznych  narzędzi  w  szkole  i  na  zajęciach  przez  nią
organizowanych

           12)  niszczenie  informacji  na  nośnikach  komputerowych  dotyczących
funkcjonowania   szkoły  jako  organu  państwowego  oraz  zamieszczanie
i przesyłanie informacji naruszających   prawo bądź ośmieszających inne osoby

           13)  znieważanie nauczyciela, uznanego za funkcjonariusza państwowego na mocy
 ustawy  z dnia 11 kwietnia 2007 r. (DZ. U. nr 80 poz.  542 art. 63)

     14)  dokonanie  przestępstwa  umyślnego,  po  skazaniu  prawomocnym  wyrokiem

2. Stopień kary zależy od wagi wykroczenia.

3. Rodzaje kar:

1) obniżenie oceny zachowania

2) nagana ustna dyrektora szkoły wobec klasy

3) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie lub Samorządzie Uczniowskim

4) zawieszenie w prawach ucznia – decyzją  Dyrektora Liceum,  na mocy uchwały
Rady Pedagogicznej  indywidualne prawa ucznia zawarte w § 18 ust.1 pkt 14 –
18 mogą ulec zawieszeniu na okres: 1 miesiąca, 3 miesięcy lub 1 okresu; decyzję
przekazuje się rodzicom 

5) powiadomienie organów ścigania (dotyczy § 21 ust.1  pkt 5 – 13)

6) pisemne ostrzeżenie o możliwości skreślenia z listy uczniów z powiadomieniem
rodziców

7) skreślenie z listy uczniów

4. Skreślenie z listy uczniów IX LO w Gdyni może nastąpić w przypadku:

1) stwierdzenia  częstego  naruszania  przepisów  Statutu  Szkoły  zawartych
 w § 21 ust.1  pkt  5 – 10
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2) stwierdzenia  nieusprawiedliwionego  opuszczenia  zajęć  w  wymiarze  powyżej
150 godzin – po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań

3) stwierdzenia  naruszenia  przepisu Statutu zawartego w § 21 ust.1  pkt  13 – 14  

5. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów:

1)  Dyrektor  Liceum  powiadamia  rodziców  i  rzecznika  praw  ucznia  o  wszczęciu
postępowania  prowadzącego  do  skreślenia  oraz  zwraca  się  do  Samorządu
Uczniowskiego o wydanie pisemnej opinii o uczniu.

2)  Wychowawca  klasy  informuje  Radę  Pedagogiczną  o  powodach  rozpoczęcia
procedury skreślenia ucznia.

3)  Rada  Pedagogiczna  po  zapoznaniu  się  z  informacją  wychowawcy  i  opinią
Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia.

4)   Dyrektor Liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Samorządu
Uczniowskiego  wydaje  decyzję  administracyjną  o  skreśleniu  ucznia  z  listy
uczniów IX LO w Gdyni.

5)  O podjętej  decyzji  Dyrektor  informuje  ucznia,  kieruje  pismo do jego rodziców
oraz informuje Samorząd Uczniowski.

6.  Uczeń  i  opiekun  prawny,  jeżeli  udzieloną  karę  uważają  za  niesłuszną,   mają  prawo
do odwołania się za pośrednictwem Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od podjętej decyzji.

            1)  instancją odwoławczą w przypadku kary z § 21 ust.  3  pkt 7  jest  organ
                   sprawujący  nadzór  pedagogiczny  –  Pomorskie  Kuratorium Oświaty

            2)  w sprawach kar z § 21 ust.  3  pkt 1 – 4 instancją odwoławczą jest Rada
Pedagogiczna

7.  Przed  upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  decyzja  nie  ulega  wykonaniu,
 a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

8. Decyzji o skreśleniu ucznia może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy
jest  to  niezbędne  ze  względu  na  ochronę  życia  lub  zdrowia  ludzkiego
albo  dla  zabezpieczenia  gospodarstwa  narodowego  przed  ciężkimi  stratami  bądź  też  ze
względu na inny interes  społeczny,  lub wyjątkowo ważny interes  strony – art.  108 KPA.
Rygor ten może być nadany odrębnym postanowieniem, na który służy zażalenie  - art.108
§ 2 KPA.

9. Wymierzenie kary może być zawieszone:

1) po  podpisaniu  przez  pełnoletniego  ucznia  i  jego  prawnych  opiekunów
zobowiązania  do  bezwzględnego  przestrzegania  Statutu  Szkoły  pod  rygorem
skreślenia z listy uczniów

2) na  wniosek  i  za  poręczeniem  przewodniczącego  Samorządu  Uczniowskiego
i wychowawcy klasy

7


