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I WSTĘP 

Regulamin Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” we Wrocławiu jest wewnętrznym 

dokumentem szkoły, określającym podstawowe prawa i obowiązki uczniów, 

rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Dokument jest zgodny ze Statutem 

szkoły i Programem wychowawczym. W Liceum Ogólnokształcącym „Edukacja” 

obowiązują zasady wzajemnego szacunku, poszanowania godności, tolerancji, 

bezpieczeństwa. Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji w 

przestrzeganiu przepisów Regulaminu szkoły przez uczniów, rodziców/opiekunów 

prawnych i nauczycieli. 

 

II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1.Uczniowie mają prawo do: 

a) bezpiecznego pobytu w szkole, bezpiecznej organizacji wyjść i wycieczek, 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

c) jasnego i zrozumiałego przekazu treści nauczania i kształcenia, 

d) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

e)  oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

f) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za wyniki w nauce 

i zachowanie, 

g) uzyskiwania pomocy i wsparcia wychowawcy, nauczycieli, pedagoga 

szkolnego i dyrekcji szkoły, 

h) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących zmian organizacyjnych w szkole za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim, 

i)  jednokrotnego w semestrze nieprzygotowania do lekcji w przypadku 

przedmiotu realizowanego w zakresie jednej godziny lekcyjnej tygodniowo 

bądź dwukrotnego w przypadku przedmiotu realizowanego w zakresie dwóch 

i więcej godzin lekcyjnych tygodniowo, które powinno być zgłoszone na 
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początku lekcji; nieprzygotowanie obejmuje także zadania domowe, ale nie 

dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i zadań domowych uzgodnionych z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; zgłoszenie nieprzygotowania nie 

zwalnia z pracy na lekcji, 

j)  zwolnienia z pytania i niezapowiedzianych kartkówek za zgodą nauczyciela w 

uzasadnionych przypadkach, np. udział w zawodach sportowych i 

konkursach przedmiotowych, wyjścia i wycieczki; zwolnienie dotyczy dnia 

następnego, 

k) niezadawania im zadań domowych na czas trwania przerw świątecznych i 

ferii (nie dotyczy klas programowo najwyższych, lektur, zajęć realizowanych w 

wymiarze 1 godziny tygodniowo), 

l) najwyżej 3 pisemnych całogodzinnych prac klasowych (sprawdzianów) w 

ciągu tygodnia i nie więcej niż 1 pracy dziennie (maksymalnie 4 sprawdziany 

tygodniowo z uwzględnieniem przedmiotów w zakresie rozszerzonym i lekcji 

języka obcego), 

m) wglądu do swoich pisemnych prac klasowych oraz kartkówek, 

n) korzystania z pomocy dydaktycznych oraz urządzeń szkolnych tylko i 

wyłącznie za zgodą i pod opieką nauczyciela, 

2.Uczniowie mają obowiązek: 

a) zapoznać się z dokumentami szkoły dotyczącymi procesu dydaktycznego i 

wychowawczego: Statutem szkoły, Regulaminem szkoły i Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania , 

b) stosować się do zasad i wymagań ujętych w wyżej wymienionych 

dokumentach, 

c) rzetelnie oraz systematycznie pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać 

zainteresowania; brać aktywny udział w lekcji, 

d) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia, 

e) uzupełniać braki wynikające z absencji,  

f)  w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, napisać ten sprawdzian 

w ciągu dwóch tygodni, jeżeli uczeń nie zgłosi się na sprawdzian w terminie 

dodatkowym otrzymuje ocenę niedostateczną. 

g)  zgodnie z wymaganiami nauczyciela prowadzić zeszyty przedmiotowe; 

terminowo wykonywać zadania domowe, 

h) sumiennie wypełniać przydzielone zadania, 

i) przestrzegać zakazu wychodzenia z klasy w trakcie lekcji, 
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j) troszczyć się o kulturę słowa, kulturę ubioru, kulturę zachowania wobec 

koleżanek i kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

k)  godnie reprezentować Liceum Ogólnokształcące „Edukacja”, kulturalnie i 

taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, 

l) wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne w czasie lekcji 

oraz chować je do plecaka; w przypadku niezastosowania się  ucznia do 

powyższego zapisu nauczyciel wstawia uczniowi naganę, odbiera w/w sprzęt i 

przekazuje do sekretariatu szkoły; sprzęt odbierają rodzice ucznia, 

m)  przebywać na terenie szkoły podczas zajęć edukacyjnych i przerw – 

obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły, 

n) unikać nałogów  

o) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-

papierosów, podgrzewaczy do tytoniu oraz posiadania, spożywania i 

dystrybucji alkoholu oraz środków odurzających  

p)  przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych 

i wartościowych; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub 

zaginięcie przedmiotów wartościowych, 

r) szanować i dbać o mienie szkoły; uczniowie (rodzice i opiekunowie prawni) 

odpowiadają za celowe i świadome niszczenie mienia szkolnego i ponoszą 

odpowiedzialność materialną związaną z naprawą i usunięciem szkód, 

 s)  dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia szkoły.  

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

a) przeprowadzania trwających nie dłużej niż 20 minut niezapowiedzianych 

kartkówek z trzech ostatnich tematów, 

b) ustalania formy zadania domowego oraz zasad jego oceny, 

c) udzielania informacji dotyczących ucznia tylko rodzicom i opiekunom 

prawnym; w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodziców innym 

osobom, 

d) w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia się ucznia na lekcję 

sprawdzenia wiadomości ucznia z danego przedmiotu w formie odpowiedzi 
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ustnej, pisemnej lub innej pracy dodatkowej, w określonym przez siebie 

terminie. 

2.Nauczyciele mają obowiązek: 

a) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

b)  sprawdzić przed każdymi zajęciami, czy warunki pracy nie stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów; zauważone zagrożenia bezzwłocznie 

zgłosić dyrekcji szkoły, 

c) przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa przed wakacjami i feriami 

zimowymi, 

d) zapoznać uczniów z metodami i zasadami oceniania zgodnie z WSO, 

e) poznawać i rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz udzielać 

pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

f) otoczyć opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

uwzględniać zalecenia zawarte w opiniach poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

g) odnotować w dzienniku elektronicznym, w terminarzu klasy, zaplanowane 

sprawdziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 

h) przestrzegać zasady ilościowego obciążania uczniów pisemnymi pracami 

klasowymi, 

i) sprawdzić i ocenić pisemne prace klasowe oraz kartkówki w terminie 

dwutygodniowym (z możliwością wydłużenia tego okresu w uzasadnionych 

okolicznościach), 

m) natychmiast reagować na wszelkie sytuacje łamania Regulamin szkoły, 

     3. Wychowawcy mają obowiązek: 

a) zapoznać uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z dokumentami 

regulującymi pracę szkoły, 

b) współdziałać z innymi nauczycielami, pedagogiem, 

rodzicami, dyrekcją szkoły, instytucjami wspierającymi działania 

dydaktyczne i wychowawcze szkoły, 

c) prowadzić dokumentację klasy, 

d) rozliczać frekwencję uczniów zgodnie z Regulaminem Szkoły; 

do 10 każdego miesiąca podsumować poprzedni miesiąc, 

e) ustalić ocenę zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania, 
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f) zawiadomić rodziców/opiekunów prawnych, najpóźniej na miesiąc przed 

klasyfikacją semestralną/roczną, o niedostatecznych ocenach końcowych 

ucznia. 

 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni maja prawo do: 

a) uczestniczenia w prelekcjach, warsztatach, spotkaniach ze specjalistami 

organizowanymi w szkole i poza nią, 

b) zapoznania wychowawcy z problemami dziecka, historią choroby, opiniami 

i orzeczeniami, 

c) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, 

d) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

e) uzyskiwania informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni maja obowiązek: 

a) zapoznać się z dokumentami regulującymi życie szkoły, 

b) współpracować ze szkołą, czuwać nad frekwencją i wynikami w nauce swoich 

dzieci; przynajmniej raz w tygodniu zalogować się do dziennika 

elektronicznego, 

c) zapoznać wychowawcę z problemami zdrowotnymi dziecka zagrażającymi jego 

bezpieczeństwu, 

d) uczestniczyć w zebraniach szkolnych i klasowych, a w razie problemów 

dydaktycznych lub wychowawczych z uczniem być w stałym kontakcie z 

wychowawcą, 

e) powiadomić szkołę o powodach nieobecności ucznia w ciągu 5 dni 

 od początku jej zaistnienia i usprawiedliwić absencję w ciągu dwóch tygodni 

po zakończeniu nieobecności,  

f) czuwać nad wyglądem swoich dzieci tak, by strój, fryzura, makijaż były 

stosowne do sytuacji, 

g) pokryć straty materialne poczynione celowo i świadomie przez dziecko. 
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V ZASADY ROZLICZANIA FREKWENCJI I USPRAWIEDLIWIANIA 

NIEOBECNOŚCI 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają obowiązek powiadomić szkołę o 

powodach jego nieobecności w ciągu 5 dni od początku jej zaistnienia. 

Usprawiedliwienie  absencji musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni po 

zakończeniu nieobecności. Usprawiedliwienia nieobecności rodzice / prawni 

opiekunowie dokonują za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

2. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, mogą samodzielnie usprawiedliwiać swoje 

 nieobecności, pod warunkiem  pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych. 

3. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych godzin opuszczonych przez 

ucznia, z wyjątkiem uzasadnionych spóźnień na pierwsze godziny lekcyjne. 

4. Frekwencja ucznia ma wpływ na ocenę zachowania oraz może mieć wpływ na 

 klasyfikowanie ucznia zgodnie z kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania (WSO). 

5. Uczeń może być zwolniony w określonym dniu z zajęć lekcyjnych (ze szkoły) 

 na podstawie pisemnej prośby rodziców/opiekunów prawnych. Ucznia może 

zwolnić dyrektor szkoły, wychowawca lub pedagog. W przypadku 

samowolnego opuszczenia terenu szkoły godziny nieobecne nie będą 

usprawiedliwiane. 

 

VI PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW OPUSZCZAJĄCYCH 

ZAJĘCIA BEZ USPRAWIEDLIWIENIA 

 

1. 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego- 

upomnienie ustne wychowawcy, 

2. 15 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego- 

upomnienie pisemne wychowawcy, 

3. 25 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego – 

spotkanie wychowawcy, pedagoga z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

i uczniem; uczeń 

4. 35 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego – 

nagana Dyrektora szkoły. 

5. Kolejne godziny nieobecne nieusprawiedliwione – spotkanie zespołu 

wychowawczego w składzie. 
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6. Kolejne godziny nieobecne nieusprawiedliwione (45 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego) – procedura skreślenia 

ucznia z listy uczniów Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” 

 

VII ZASADY UBIORU I WYGLADU UCZNIÓW 

 

1.  Strój ucznia jest czysty, schludny, bezpieczny i stosowny do okoliczności, nie 

odsłania części ciała zwyczajowo zakrywanych (zabronione są zbyt krótkie 

bluzki, koszulki na ramiączkach, duże dekolty, nakrycia głowy, krótkie 

spodenki typu szorty, mocny makijaż, zagrażająca bezpieczeństwu biżuteria), 

2. Strój ucznia nie zawiera elementów nawiązujących do przemocy i 

nietolerancji, wulgarnych napisów i rysunków, elementów propagujących 

środki psychoaktywne, 

3. Podczas uroczystości szkolnych i egzaminów obowiązuje strój galowy, 

4. Okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szafkach, 

5. Za nieprzestrzeganie zasad ubioru i wyglądu uczeń może być ukarany 

zgodnie z Regulaminem szkoły. 

 

VIII NAGRODY 

 

1. Nagroda może być przyznana za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce, 

b) wzorową frekwencję, 

c) pracę na rzecz społeczności szkolnej, 

e) znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

a) pisemnej pochwały wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem 

rodziców, 

b) pisemnej pochwały Dyrektora szkoły, 

c) nagrody rzeczowej, dyplomu lub pucharu. 

3. Nagroda może być przyznana - po odpowiednim uzasadnieniu - na wniosek: 

a) wychowawcy, zespołu nauczycieli, 

b) Samorządu Uczniowskiego. 
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IX KARY 

    Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz postanowień Regulaminu szkoły 

powoduje następujące działania: 

KARY PORZĄDKOWE: 

a) pisemne upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem 

rodziców/opiekunów prawnych za: 

 palenie papierosów, e-papierosów, środków odurzających i ziół leczniczych  

  opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw, 

 używanie wulgarnych słów, 

 agresję słowną lub fizyczną, 

 nieodpowiednie zachowanie na lekcji, 

 przedstawianie nauczycielom prac do oceny noszących znamiona plagiatu, 

 nieodpowiedni strój, 

 niewywiązywanie się z powierzonych zadań, 

 arogancki stosunek do koleżanek i kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

 inne wykroczenia wobec Regulaminu szkoły, 

c) zawieszenie przywilejów uczniowskich: możliwość jednokrotnego w semestrze 

nieprzygotowania do lekcji, udział w wycieczkach i  wyjściach oraz inne 

(o czasie trwania i formie zawieszenia decyduje Dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy; zawieszenie przywilejów może dotyczyć ucznia, grupy uczniów bądź 

klasy), 

d) obniżenie oceny zachowania, 

e) wykonywanie pracy użytecznej na rzecz szkoły lub środowiska; uczeń, który w ciągu 

miesiąca nie wykona pracy, zostaje zawieszony w przywilejach uczniowskich, 

KARY DYSCYPLINARNE 

a) nagana udzielona na piśmie przez Dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i 

powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych za: 

 35 nieobecności nieusprawiedliwionych, 

 notoryczne opuszczanie terenu szkoły, 

 fałszowanie dokumentów, 

 narażenie zdrowia i życia swojego lub innych na niebezpieczeństwo 

 inne rażące wykroczenia wobec Regulaminu szkoły 

b) skreślenie z listy uczniów w wyniku decyzji Dyrektora szkoły na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej, opinii Samorządu za: 
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 opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia po otrzymaniu wcześniej nagany 

Dyrektora szkoły, 

 bójki z kolegami, 

 wymuszenia, szantaż, groźby wobec innych członków społeczności szkolnej, 

 wnoszenie i używanie na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów zagrażających 

zdrowiu i życiu innych, 

 niszczenie mienia szkoły, 

 kradzieże, 

  picie alkoholu, 

 posiadanie lub zażywanie środków odurzających i ziół leczniczych oraz nakłanianie 

do tego innych, 

 narażenie zdrowia i życia swojego lub innych na niebezpieczeństwo, 

  inne rażące wykroczenia wobec Regulaminu szkoły. 

 

 

X WYCIECZKI SZKOLNE 

1. Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” , zwane dalej szkołą, organizuje dla swoich 

uczniów krajoznawstwo i turystykę w formach: 

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w 

celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania 

w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w 

których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania 

wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w 

praktyce; 

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział 

wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje 

intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych, zwanych dalej „wycieczkami”. 
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2. Szkoła w organizowaniu wycieczek może współdziałać ze stowarzyszeniami i 

innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i 

turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę wycieczek ma na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

historii; 

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 

kulturalnego; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a 

także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej; 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach 

profilaktyki uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach np.: 

a) korzystania ze środków komunikacji publicznej, 

b) odwiedzając obiekty muzealne, galerie, 

c) zwiedzając obiekty przyrodnicze (parki narodowe, lasy), 

d) korzystania z kąpielisk i akwenów wodnych, 

e) zwiedzania terenów górskich. 

4. Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii 

letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

5. Szczegóły dotyczące organizacji wycieczek: 
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1) Szkoła może organizować wycieczki w kraju jak i za granicą. 

2) Organizacja i program wycieczki dostosowywany jest do wieku, zainteresowań i 

potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

3) Dyrektor szkoły wyraża zgodę na organizację wycieczki poprzez zatwierdzenie 

karty wycieczki. 

4) Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce 

zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica/opiekuna prawnego lub 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia. Lista uczniów podpisywana jest przez 

Dyrektora szkoły. 

5) W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

a) Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki bez 

listy uczniów. 

b) obowiązkiem szkoły jest zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w 

wycieczce, o ile obowiązek zawarcie takiej umowy nie wynika z odrębnych 

przepisów; 

c) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 

poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym; 

d) kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania listy podróżujących dla 

wycieczek w Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza 

listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej. 

e) Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymaga zgody rodziców/opiekunów 

prawnych wyrażonej w formie pisemnej. 

6.  Zadania kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki. 

1) Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 
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2) Funkcja kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki może być pełniona przez 

jedną osobę, jeśli Dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę. 

3) W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 

osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora 

szkoły. 

7. Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki; 

2) zapoznaje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i opiekunów wycieczki z 

programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania; 

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki 

oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki; 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

7. Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i 

przestrzegania jej regulaminu; 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
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4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

8. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

9. Uczestnicy wycieczki: 

1) Uczestnikami wycieczki organizowanej przez szkołę są jego uczniowie. 

2) Wychowawca klasy przed rozpoczęciem wycieczki zapoznaje uczniów z zasadami 

obowiązującymi na wycieczkach – regulamin zachowania się podczas wycieczek i 

zobowiązuje do ich przestrzegania. 

10. Podczas wycieczki uczniowie są zobowiązani: 

1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 

2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników; 

3) nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od 

niego odpowiedniego zezwolenia; 

4) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo; 

5) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki; 

6) pozostawiać po sobie czystość i porządek; 

7) kulturalnie odnosić się do wszystkich biorących udział w wycieczce oraz innych 

osób; 

8) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne; 

9) nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt; 

10) dbać o dobre imię własne i szkoły; 

11) wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników zgłaszać 

opiekunom; 
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12) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam 

regulaminem 

13) przestrzegać godzin ciszy nocnej; 

14) posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną; 

15) poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach; 

16) przestrzegać całkowitego zakazu spożywania alkoholu, środków odurzających i 

tytoniu. 

11. Wobec uczniów naruszających zasady określone przez wychowawcę Dyrektor 

może zastosować kary ujęte w Statucie szkoły lub relegować ucznia z wycieczki (w 

tym przypadku rodzic zobowiązuje się do odebrania dziecka z wyznaczonego 

miejsca). 

12. Procedura organizacji wycieczek. 

1) Wychowawcy klas, zgłaszają chęć organizacji wycieczki Dyrektorowi 

szkoły/Wicedyrektorowi szkoły. 

2) Zgłaszając wycieczkę należy podać termin, czas trwania. 

3) W przypadku zmiany należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora 

szkoły/Wicedyrektora szkoły. 

4) Kierownik wycieczki zobowiązany jest przekazać Dyrektorowi szkoły w terminie 

do 3 dni roboczych przed planowanym terminem wycieczki: 

a. kartę wycieczki; 

b. listę uczestników; 

c.  pisemne zgody rodziców na uczestnictwo ich dzieci w wycieczce; 

d. potwierdzenie zebrania wpłat na wycieczkę, jeśli wycieczka jest finansowana ze 

środków rodziców; 

e. dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, jeśli takie ubezpieczenie jest wymagane zgodnie z 

przepisami prawa. 
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12. Zasady organizowania wycieczek i zasady bezpieczeństwa na 

wycieczkach 

1) Każda wycieczka zatwierdzana jest przez Dyrektora szkoły. 

2) Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki ustala Dyrektor szkoły uwzględniając wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób 

powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w 

jakich będą się one odbywać. 

13. Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na terenie szkoły, chyba że Dyrektor 

zezwoli inaczej. 

14. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu z miejsca innego niż teren szkoły 

tylko na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów. 

15. Podczas wycieczki kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun sprawdza 

stan 

liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

16. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę 

odwołać. 

17. Przed wyruszeniem na wycieczkę kierownik wycieczki zobowiązany jest pouczyć 

jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa, postanowieniach statutu dotyczących 

obowiązków ucznia oraz o sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego 

wypadku. 

18. Wycieczki piesze po mieście: 

1) przed rozpoczęciem zwiedzania miasta kierownik wycieczki informuje uczniów o 

harmonogramie wycieczki i miejscu docelowym tak, aby w razie zgubienia się 

uczniowie mogli dotrzeć do miejsca zbiórki; 

2) prowadzi uczniów po ulicach, chodnikach i terenach publicznych zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego; 
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3) kierownik wycieczki powinien tak podzielić obowiązki, aby jedna z osób 

sprawujących opiekę znajdowała się na czele grupy i kierowała nią, a druga idąc na 

końcu zamykała ją, przy czym opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by 

któryś z uczniów pozostał za nim; 

4) kierownik wycieczki organizuje przechodzenie przez jezdnię w taki sposób, by 

cała grupa przekroczyła jezdnię jednocześnie. 

19. Wycieczki autokarowe: 

1) kierownik wycieczki autokarowej na 3 dni przed wyjazdem powiadamia 

Wydział/Sekcję Ruchu Drogowego Policji o planowanym wyjeździe, podając miejsce, 

datę i godzinę wyjazdu, prosi o kontrolę trzeźwości i dyspozycji fizycznej kierowcy 

oraz stanu technicznego pojazdu; 

2) po przeprowadzonej policyjnej kontroli pojazdu, kierowca pojazdu otrzymuje 

protokół pokontrolny, który kierownik wycieczki zobowiązany jest sprawdzić; 

3) ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w 

pojeździe; 

4) opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części pojazdu; 

5) przejście wewnątrz autokaru musi być wolne; 

6) kierownik wycieczki przed wyruszeniem w trasę omawia z dziećmi zasady 

bezpiecznego podróżowania; 

7) w czasie przejazdu uczniom nie wolno spacerować po autokarze, siedzieć tyłem 

do kierunku jazdy, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okna, wychylać się przez 

okna itp.; 

8) uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i 

wykonywać polecenia kierowcy autokaru; 

9) bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach; 

10) po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny grupy; 

11) autokar musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie 
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12) uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący jazdę siedzą 

przy opiekunach; 

13) kierownik wycieczki zobowiązany jest zabrać apteczkę pierwszej pomocy; 

14) kierownik wycieczki przestrzega postojów pojazdu, które mogą się odbywać tylko 

na parkingach lub innych wyznaczonych miejscach; 

15) w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, opiekunowie 

powinni ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce; 

16) w razie potrzeby opiekunowie udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej; 

17) w razie konieczności należy wezwać służby ratunkowe korzystając z numeru – 

112; 

18) o powstałej awarii pojazdu, kolizji, wypadku, pożarze, kierownik wycieczki lub 

opiekun, jeśli jest to możliwe, informuje Dyrektora szkoły; 

20. Wycieczki środkiem transportu miejskiego, zbiorowego: 

1) przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki sprawdza czy uczniowie 

posiadają ważne legitymacje szkolne; 

2) przed wejściem do pojazdu kierownik wycieczki informuje uczniów o nazwie 

przystanku docelowego oraz podają orientacyjny czas przejazdu lub ilość 

przystanków do przejechania; 

4) jeden opiekun wsiada/wysiada jako pierwszy, a pozostali wsiadają/wysiadają 

jako ostatni do/ z pojazdu; 

5) opiekunowie pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe 

lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra, autobusu); 

6) opiekunowie dbają o właściwe, niezakłócające spokoju innych pasażerów, 

zachowanie uczniów w pojeździe; 

7) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach. 

21. Piesze wycieczki plenerowe (do lasu, do parku, na ognisko): 

1) Kierownik wycieczki prowadzi jej uczestników przestrzegając obowiązujących 

przepisów prawa w tym zakresie; 
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2) w lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po 

wyznaczonych ścieżkach; 

3) uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór stosowny do pogody 

(długie spodnie, nieprzemakalne buty, kurtkę przeciwdeszczową); 

4) rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego 

wyznaczonych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. 

22. Wycieczki górskie: 

1) uczestnicy wycieczek mogą poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach 

turystycznych; 

2) długość trasy oraz stopień jej trudności powinien być dostosowany do wieku, 

stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników; 

3) uczestnicy wycieczek powinni posiadać odpowiedni strój (buty sznurowane za 

kostkę, kurtka, czapka, okulary przeciwsłoneczne) oraz plecak i krem z filtrem 

przeciwsłonecznym. 

4) na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła; 

5) na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na 

końcu osoby najsilniejsze; 

6) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do 

miejsca noclegu. 

23. Nauczyciel organizujący klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren 

szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, musi 

uzyskać na nie zgodę Dyrektora szkoły i odnotować wyjście w dzienniku 

elektronicznym. 

24. W przypadku wycieczki na teren Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody 

kierownik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem parku lub 

rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki. 

25. W przypadku wycieczek, w czasie których ich uczestnicy mogą korzystać z 

obszarów wodnych, kierownik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania 

uczestników z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem przebywania na tym 

obszarze. 
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26. Finansowanie wycieczek 

1) Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników lub z innych źródeł. 

2) Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z 

innych źródeł. 

3) Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a deklarację tę 

wycofali, zobowiązani są do pokrycia kosztów, jakie zostały już poniesione, a 

przypadają na danego ucznia. 

5) Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie. 

6) Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za terminowe regulowanie zobowiązań 

finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach niezwłocznie informuje 

Dyrektora szkoły. 

7) Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik. 

8) Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane 

przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w 

wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym 

wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów. 

27. Opieka nad uczniem podczas zawodów sportowych, olimpiad oraz konkursów.  

1) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zawodów odpowiadają nauczyciele 

wyznaczeni przez Dyrektora szkoły. 

2) Wyznaczeni nauczyciele wskazują na terenie szkoły miejsce zbiórki uczestników 

wyjścia. 

3) Nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad uczniami także podczas przejazdu na 

zawody sportowe i powrotu z nich. 

28. Postanowienia końcowe 

1) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach lekcyjnych z inną klasą 

wskazaną przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora szkoły. 
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2) Listę uczniów, którzy nie biorą udziału w wycieczce wychowawca wywiesza na 

tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

3) Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki. 

Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na 

przeprowadzenie wycieczki. 

 

XI TRADYCJE SZKOLNE I UCZNIOWSKIE 

 

1. Uczniowie mają obowiązek szanować symbole szkoły i kultywować jej tradycje. 

2. Do ceremoniału szkoły należą: 

a) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) powitanie uczniów i złożenie przez nich przyrzeczenia, 

c) pożegnanie absolwentów. 

3. Uroczyście obchodzone są święta państwowe i szkolne. 

4. W klasach I organizowane są zajęcia integracyjne. 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Do Regulaminu Liceum mogą być wprowadzone uzupełnienia i korekty, zgodne z 

nowymi aktami prawnymi, a także wynikające z uwag, zgłaszanych przez  

nauczycieli i rodziców. 

2. Uczeń ma obowiązek znać normy prawne, zapisane w Statucie Szkoły, 

Wewnątrzszkolnym Systemie  Oceniania oraz w Regulaminie Liceum. Nieznajomość 

tych dokumentów nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie 

wymaganych norm. 

 

 

Regulamin Liceum ogólnokształcącego „Edukacja”  został zatwierdzony przez 

Radę Pedagogiczną w dniu 26 kwietnia 2022 roku. 

 


