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REGULAMIN UCZNIA 

 
Zespół Szkół nr 59 w Warszawie  

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana 

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi 
 
 

1. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Statutu szkoły i przyjętych regulaminów 

normujących pracę szkoły. 
 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół. 
 

3. Rozporządzeniem MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

 
Z Regulaminem zapoznawani są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie na początku roku 

szkolnego. 

 
Każdy Uczeń Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie: 
 

1. Regularnie i punktualnie uczęszcza na lekcje, nie spóźnia się (w przypadku spóźnienia uczeń ma 

obowiązek przybyć do sali, w której odbywa się lekcja). 
 

2. Zawsze zmienia obuwie. Wierzchnie okrycie zostawia w szatni. 
 

3. Dba o schludny wygląd 
 

w szkole obowiązuje skromny strój bez prowokujących i obraźliwych rysunków i 

napisów, długie spodnie o kroju klasycznym 
 

w sezonie letnim spodnie w jednolitym kolorze do kolan, dla dziewcząt spódnica do kolan – 

nie spodenki typu plażowego. 
 

4. W wyznaczone dni przez dyrektora szkoły oraz z okazji uroczystości szkolnych uczniowie 

przychodzą w stroju galowym. 
 

5. W szkole nie są dozwolone: 

mocny makijaż, 

farbowanie włosów na kolor wyzywający i jaskrawy, 
 

noszenie ekstrawaganckich fryzur, 
 

tipsy, zbyt długie lub pomalowane na jaskrawy kolor paznokcie, 
 

zbyt duża i wyzywająca biżuteria, wyzywające i ostentacyjne ozdoby; obroże, bransolety, 

łańcuchy itp. 
 

kolczyki na twarzy, w ustach i innych widocznych częściach ciała. 
 

6. Dostosuje się do określonych przez szkołę warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. 
 

Uczeń po wejściu do klasy na każdej lekcji, odkłada do pudełka telefon komórkowy, który 

odbiera po zakończeni lekcji. 
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W przypadku korzystania ze sprzętu elektronicznego na zajęciach lekcyjnych, 

uroczystościach szkolnych, nauczyciel ma prawo zabrać w/w sprzęt i oddać do depozytu 

dyrektorowi szkoły. 
 

7. Zabrany sprzęt odbierają rodzice ucznia, w godzinach pracy sekretariatu. 
 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny przyniesiony 

przez ucznia do szkoły. 
 

9. Dba o kulturę słowa w szkole i poza nią. 
 

10. Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. 
 

11. Nie używa wulgarnego i obraźliwego słownictwa oraz gestów. 
 

12. Właściwie zachowuje się w trakcie zajęć. 
 

13. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności. 
 

14. Każdorazowo usprawiedliwia nieobecność na zajęciach szkolnych: 
 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice/opiekunowie w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach, dokumentem 

usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie. 
 

W przypadku uczniów pełnoletnich, usprawiedliwienia nieobecności ucznia, każdorazowo 

dokonuje rodzic/opiekun. 
 

15. Spóźnienia powyżej 10 minut ,bez ważnego powodu nie będą usprawiedliwiane. 
 

16. Uczeń przebywa w bibliotece szkolnej w czasie lekcji nieobowiązkowych: religia, etyka, wdż, jeżeli 

nie uczestniczy na dane zajęcia, a nie są one na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych. 
 

17. Podczas zajęć wychowania fizycznego przebywa pod opieką nauczyciela tego przedmiotu także 

wtedy, gdy nie ćwiczy, czy posiada zwolnienie lekarskie. 
 

18. Uczeń nie opuszcza samowolnie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 
 

19. Nie przynosi przedmiotów niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych. 
 

20. Nie posiada i nie spożywa/używa alkoholu, papierosów, e-papierosów, narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych na terenie szkoły i poza nią. 
 

21. W szkole obowiązuje system oceniania z zastosowaniem średniej ważonej. 
 

22. Ocenę zachowania ustala się na podstawie zasięgnięcia opinii przez wychowawcę klasy od 

nauczycieli uczących danego ucznia. 
 

23. Dba o czystość pomieszczeń i szanuje mienie. 
 

24. W przypadku złego samopoczucia wychowawca ucznia powiadamia rodziców/opiekunów, którzy są 

zobowiązani do osobistego odebrania dziecka ze szkoły. 
 

25. Uczeń ma obowiązek, o każdym uszkodzeniu szafki szkolnej, natychmiast poinformować 

wychowawcę. 
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