
 

REGULAMIN  UCZNIA 
 

SPOŁECZNEGO JĘZYKOWEGO GIMNAZJUM 
I SPOŁECZNEGO JĘZYKOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

WOLNEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO REGIONU OPOLSKIEGO 
 
 

Społeczne Językowe Gimnazjum i Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące 
Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego w Opolu, są szkołami opartymi na 
uniwersalnym systemie wartości, pozwalającym na wykreowanie wśród uczniów postaw 
godnych Polaka i Europejczyka. 

 
 

PRAWA UCZNIA: 
 

1. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania ze strony szkoły optymalnych warunków 

zapewniających właściwy rozwój intelektualny oraz fizyczny. 

2. Uczeń posiada prawo uczestnictwa w każdej formie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania właściwej pomocy w nauce. 

4. Uczeń ma prawo znać swoje oceny z przedmiotów nauczania i sprawowania. 

5. Uczeń ma prawo znać regulamin klasyfikowania i promowania i w pełni z niego korzystać. 

6. Uczeń ma prawo do wyrażania swojej opinii na temat funkcjonowania szkoły. 

7. Uczeń ma prawo zgłaszania wszelkich problemów, zarówno wychowawcom klas, jak i 

dyrekcji szkoły. Dyrekcja zobowiązuje się rozpatrzyć każdą sprawę i udzielić odpowiedzi w 

ciągu 3 dni. 

8. Uczniowie mają prawo do korzystania z sal szkolnych w godzinach pozalekcyjnych za 

wiedzą i zgodą dyrektora i wychowawcy. 

9. Uczniowie mają prawo do działalności pozaszkolnej, przy czym nie może to kolidować z 

obowiązkami szkolnymi. 

10. Każdy uczeń ma prawo uczestnictwa w pracach Samorządu uczniowskiego. 

11. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym wszystkich uczniów. 

12. Samorząd Uczniowski ma prawo zgłaszać dyrekcji oraz radzie Pedagogicznej wszelkie 

wnioski oraz postulaty dotyczące działalności szkoły. 

13. W roku szkolnym uczniowie mają prawo do uczestnictwa w wycieczce szkolnej. 

14. Trzynastego każdego miesiąca uczniowie są zwolnieni z obowiązku odpytywania, z 

wyjątkiem ochotników. 

15. Każdy uczeń ma prawo wymagać od nauczycieli maksymalnego wykorzystania czasu 

trwania lekcji. 

 

SPRAWDZIANY: 
 

1. Sprawdziany obejmujące większą partię materiału (ponad 3 lekcje) powinny być 

zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. W danym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian obejmujący większy zakres 

materiału (ponad 3 lekcje). 
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3. Punkt 1. i 2. nie dotyczy sprawdzianów z trzech ostatnich lekcji. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA: 
 

1. Każdy uczeń ma obowiązek wywiązywać się z zadań, jakie stawia przed nim szkoła, a 

dotyczących: 

a/ systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

b/ regularnego przygotowania się do zajęć szkolnych, 

c/ rozwijania swoich zdolności twórczych i doskonalenia osobowości, 

d/ takiego zachowania na lekcji, które nie utrudnia prowadzenia zajęć, 

e/ czynnego uczestnictwa w różnych organizowanych przez szkołę formach imprez  

oświatowych, kulturalnych i sportowych, 

f/ aktywności w tworzeniu życia kulturalnego szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek rozwijać szacunek dla osób dorosłych, zarówno na terenie szkoły, jak i 

poza jej obrębem. 

3. Uczeń ma obowiązek przejawiać szacunek dla wartości narodowych, kulturalnych i 

religijnych. 

4. Uczeń ma obowiązek szanować wszelką odrębność narodową, kulturalną i religijną ludzi. 

5. Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz; winien dbać o dobre 

imię szkoły. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów 

alkoholowych oraz przyjmowania jakichkolwiek niedozwolonych substancji. 

7. Uczeń  ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole w ciągu tygodnia od 

chwili ponownego przyjścia do szkoły. Usprawiedliwienie pisemne winno być 

dokumentem wystawionym jedynie przez instytucję, np. służbę zdrowia. Inna forma 

usprawiedliwienia nieobecności ucznia winna odbyć się w formie bezpośredniego kontaktu 

rodziców ze szkołą. 

8. Uczeń mający trudności z danym przedmiotem lub partią materiału ma obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w czasie i trybie wskazanym przez nauczyciela 

danego przedmiotu. 

9. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z lekcji, winien on powiadomić o tym fakcie 

wychowawcę klasy oraz nauczycieli prowadzących w danym dniu lekcje. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) WYNIKAJĄCE Z 
DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY: 
 

1. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do bezpośredniego i nieograniczonego kontaktu z 

dyrekcją oraz z każdym z członków grona pedagogicznego. 

2. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek uczestniczyć w każdym zebraniu, organizowanym 

przez wychowawcę klasy lub dyrekcję szkoły. 

3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłaszać dyrekcji szkoły wszelkie uwagi i wnioski 

dotyczące działalności szkoły. 

4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są kontaktować się ze szkołą w każdej sprawie 

dotyczącej dobra ucznia. 

5. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są jak najszybciej usprawiedliwić każdą nieobecność 

ucznia, która nie ma pokrycia w dokumencie wydanym przez instytucję (np. służbę 

zdrowia). 
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WYRÓŻNIENIA I KARY: 
 

1. Uczniowie osiągający w semestrze wysokie wyniki w nauce oraz prezentujący wzorową lub 

wyróżniającą postawę uczniowską mają prawo do nagrody. Forma tej nagrody obejmuje: 

a/ list pochwalny do rodziców, 

b/ nagroda w formie materialnej, 

c/ wpisanie do kroniki szkolnej.  

2. Wobec uczniów naruszających regulamin ucznia oraz zasady dobrego i kulturalnego 

zachowania, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. Przewiduje się: 

a/ upomnienie ustne, 

b/ nagana z pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów), 

c/ zawieszenie części praw przysługujących uczniom tej szkoły (np. prawa do udziału w 

wycieczce), 

d/ relegowanie ze szkoły. 

 


