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Regulamin Liceum Ogólnokształcącego  

im. Stefana Banacha w Żaganiu 

 
Art. 1  

1. Wszyscy uczniowie naszego liceum zobowiązani są do przestrzegania 

następujących dokumentów: 
1) Konstytucji Szkoły 

2) Regulaminu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu 

3) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 
Art. 2  

Każdy uczeń ma prawo do: 

1. Poszanowania jego praw wynikających z Konstytucji LO. 

2. Rozwijania swoich zdolności i talentów, a także pogłębiania zainteresowań. 
3. Zrzeszania się w organizacjach działających w naszym liceum oraz 

wpływania na to, co dzieje się w szkole poprzez przedstawicieli w Izbie 

Kamratów i Izbie Seniorów, działalność w samorządach klasowych, 
wyrażanie swojej woli w referendach szkolnych itp.  

4. Odwołania się do dyrektora liceum lub Sądu Szkolnego w każdej spornej 

sprawie, która może wyniknąć z interpretacji lub naruszenia regulaminu 
szkoły i pozostałych dokumentów. 

5. Przedstawienia w szkole swojego dorobku pozalekcyjnego i pozaszkolnego. 

6. Procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej. 
7. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, 

zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły. 

Art. 3 

Uczeń ma obowiązek: 
1. Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.  

W wypadku nieobecności ucznia w szkole, podstawą do jej usprawiedliwienia 

jest pisemna prośba rodziców lub pełnoletniego ucznia. 
1) Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie na pierwszej godzinie 

wychowawczej po powrocie do szkoły. Po tym terminie usprawiedliwienia 

nie będą honorowane. 
2) Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia wpływają na ocenę  

z zachowania. 

2. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach  
i imprezach wynikających z tradycji naszej szkoły, takich jak: 

1) Otrzęsiny – organizują klasy najstarsze; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Święto Patrona Szkoły i Dzień Żaka; 
4) Dzień Sportu Szkolnego; 

5) Pożegnanie klas najstarszych; 

6) Prezentacja państw w ramach Klubu Szkół stowarzyszonych w UNESCO. 
3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły. 

4. Dbać o porządek, ład i wspólne dobro. 
5. Być odpowiedzialnym za własne zdrowie, życie, higienę i rozwój. 

6. Naprawić szkodę, za którą jest odpowiedzialny. Na usunięcie zniszczeń, za 

które jest odpowiedzialny materialnie, ma trzy tygodnie. 
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Art. 4 

Nagrody: 

1. O przyznanie nagrody do Dyrekcji może wystąpić: 
1) Samorząd klasowy; 

2) Wychowawca; 

3) Izba Kamratów; 
4) Izba Seniorów; 

5) Rada Rodziców; 

2. Stosowane są wobec uczniów: 
1) Uzyskujących wyróżniające wyniki w olimpiadach przedmiotowych, 

turniejach sportowych, konkursach; 

2) Osiągających dobre wyniki w nauce; 

3) Przynoszących zaszczyt szkole i rodzicom. 
3. Uczeń może uzyskiwać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) Pochwała wychowawcy klasy; 

2) Pochwała dyrektora szkoły; 
3) List pochwalny do rodziców; 

4) Nagroda rzeczowa; 

5) Stypendium naukowe. 
4. Osiągnięcia odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

Art. 5 

Kary: 
1. Uczeń może być ukarany za: 

1) Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły; 

2) Lekceważenie nauki i obowiązku uczęszczania do szkoły; 

3) Naruszenie porządku szkolnego i powszechnie przyjętych norm 
społecznych. 

2. Kara powinna być adekwatna do przewinienia. W przypadku stwierdzenia 

wykroczeń przeciwko regulaminowi szkolnemu przyjmuje się następujący 
system kar: 

1) nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców/opiekunów. 

2) nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców/opiekunów. 
3) skreślenie z listy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Żaganiu  

3. Wychowawca oraz nauczyciele rejestrują nieobecności ucznia na zajęciach. 

W przypadku przekroczenia trzydziestu nieusprawiedliwionych godzin w 
semestrze, uczeń otrzymuje naganę wychowawcy wraz z powiadomieniem o 

tej naganie rodziców bądź opiekunów ucznia.  

4. Przy przekroczeniu czterdziestu nieusprawiedliwionych godzin w semestrze 

wychowawca zwraca się do dyrektora szkoły o udzielenie nagany wraz z 
powiadomieniem rodziców/opiekunów. 

5. Po przekroczeniu sześćdziesięciu nieusprawiedliwionych godzin (licząc od 

początku roku szkolnego), wychowawca lub inny członek Rady Pedagogicznej 
może postawić wniosek o skreślenie z listy uczniów.  

6. Wykroczenia typu: 

1) Palenie papierosów 
2) Spożywanie alkoholu i stan nietrzeźwości 

3) Przyjmowanie i znajdowanie się pod wpływem narkotyków 

4) Kradzież 
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5) Akty wandalizmu i niszczenia urządzeń szkolnych 

6) Podrabianie dokumentów szkolnych 

7) Naruszenie nietykalności cielesnej bądź pobicie 
8) Inne przypadki naruszania powszechnie przyjętych norm społecznych 

bądź prawnych przez uczniów naszej szkoły mają być zgłaszane 

wychowawcy klasy i w zależności od rangi wykroczenia wychowawca 
powiadamia o nich rodziców i skierowuje do dyrektora szkoły. 

7. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły można wnioskować o 

skreślenie z listy uczniów z pominięciem kar niższego rzędu. 
8. Tryb wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu. 

1) Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów może postawić dyrektor 

szkoły bądź każdy członek Rady Pedagogicznej; 
2) Podstawą do złożenia wniosku może być w szczególności: 

a) budzące powszechny sprzeciw łamanie norm współżycia społecznego i 

norm prawnych, 
b) brak poprawy i powracające rażące naruszanie regulaminu szkolnego, po 

wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego w tym 

pomocy psychologiczno-dydaktycznej, 
c) otrzymanie 2 i więcej ocen niedostatecznych w klasyfikacji 

końcoworocznej,  

3) Uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Rada 
Pedagogiczna, 

4) Wykonanie uchwały w formie decyzji powierza się dyrektorowi szkoły , 

zgodnie z obowiązującym trybem postępowania,  

5) Wydanie decyzji poprzedza zasięgnięcie opinii Izby Kamratów (samorządu 
szkolnego),  

9. Wychowawca powiadamia ucznia o skierowaniu wniosku o ukaranie do 

dyrektora szkoły. 
10. Ukaranie ucznia ma wpływ na ocenę z zachowania. Szczegółowe kryteria 

ocen z zachowania zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

11. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do 
organu nadzoru pedagogicznego w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

  
 


