
 
REGULAMIN UCZNIA 

 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Językiem obowiązkowym w szkole polskiej jest język polski. Uczeń w czasie pobytu w szkole musi używać języka                 
polskiego na lekcjach, podczas przerw oraz w rozmowach z nauczycielami i z kolegami. 

2. Nauka w polskiej szkole odbywa się w każdą sobotę według planu lekcji podanego do wiadomości uczniów i                 
rodziców. 

3. Uczeń zobowiązany jest: 
a) punktualnie przychodzić na lekcje /8:45 rano/, 
b) oczekiwać na nauczyciela w wyznaczonym miejscu i razem z nim wchodzić do klasy, 
c) respektować polecenia wychowawcy, nauczycieli, kierownika szkoły oraz dyżurujących rodziców, 
d) zakupić potrzebne podręczniki, zeszyty, przybory szkolne i przynosić je na wszystkie zajęcia, 
e) aktywnie uczestniczyć w lekcjach, wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności, odrabiać zadania domowe,             
prowadzić zeszyt klasowy, 
f) szanować ławki, sprzęt i przedmioty znajdujące się w salach lekcyjnych, niezależnie od tego czyją są                
własnością. Koszty zniszczonych sprzętów i przedmiotów pokrywają odpowiedzialni za szkody uczniowie. 

4. Ucznia obowiązuje kulturalny sposób zachowania wobec osób starszych, rodziców, nauczycieli, kolegów, gości            
odwiedzających szkołę. 

5. Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów, 
a) pięciodniowa, nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować nieklasyfikowanie, a sześć dni         

nieusprawiedliwionych skreślenie z listy uczniów. 
6. Aktywny udział w życiu szkoły np. uczestnictwo w przygotowaniu programu świątecznego, w konkursach             

szkolnych i międzyszkolnych, paradach trzeciomajowych, mszach świętych jest istotnym elementem nauczania w            
polskiej szkole i ma wpływ na ogólną ocenę z zachowania ucznia. 

7. W polskiej szkole obowiązuje strój skromny i schludny. 
8. Zabrania się uczniom : 

a) palenia tytoniu, używania środków odurzających w szkole i jej otoczeniu, 
b) przynoszenia do szkoły piłek, gier, kart, sprzętu elektronicznego i innych przedmiotów nie związanych z nauką, 
c) żucia gumy i spożywania posiłków podczas lekcji, 
d) korzystania z telefonów podczas zajęć szkolnych, 

 
PRAWA UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej. 
2. Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy . 
3. Uczeń ma prawo do trzymiesięcznych wakacji. 

 
NAGRODY 

Za pilność, obowiązkowość, udział w życiu szkoły i środowiska, wzorowe zachowania podczas zajęć szkolnych oraz               
postępy w nauce uczeń może otrzymać: 

1. Wyróżnienie przez wychowawcę w klasie, 
2. Wyróżnienie przez kierownictwo szkoły 
3. List gratulacyjny lub dyplom, 
4. Nagrodę specjalną po ukończeniu liceum. 

 
KARY 

Za niewłaściwe zachowanie oraz nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany : 
1. Upomnieniem w obecności klasy, 
2. Powiadomieniem rodziców, 
3. Wyprowadzeniem z klasy na rozmowę z kierownictwem szkoły, 
4. Obniżeniem oceny z zachowania, 
5. Usunięciem ze szkoły. 

 


