Społeczne Liceum Ogólnokształcące Startowa 4K

Regulamin szkoły w tym prawa
i obowiązki uczniów/uczennic
czyli prawa i obowiązki Społeczności Szkolnej Społecznego Liceum Startowa4K (26 sierpnia 2020)

1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Szkolnej członkami/członkiniami społeczności szkolnej są
uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki, rodzice/opiekunowie, pracownicy i pracownice
szkoły.
1. Wszyscy członkowie/wszystkie członkinie społeczności szkolnej mają obowiązek
respektowania Ustawy Ustrojowej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Startowa4K”
oraz podporządkowania się uchwałom konstytucyjnych władz szkolnych: Zgromadzenia
Obywateli Społecznego Liceum „Startowa4K” i Rady Szkoły oraz Sądu Rzeczypospolitej
Szkolnej.
2. Wszyscy członkowie/ wszystkie członkinie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać
o dobre imię szkoły.
3. Wszyscy członkowie/ wszystkie członkinie społeczności szkolnej zobowiązani/zobowiązane są
do szacunku dla wszelkiej odmienności: wyznaniowej, etnicznej, narodowej, statusowej,
seksualnej i innych.
4. Wszyscy członkowie/wszystkie członkinie społeczności szkolnej wypełniają podjęte wobec
szkoły zobowiązania.
2. Wszyscy członkowie/wszystkie członkinie społeczności szkolnej zobowiązani/zobowiązane są
do realizacji programu wychowawczego szkoły.
1. Wszyscy członkowie / wszystkie członkinie społeczności szkolnej mają prawo do udziału
w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.
3. Wszyscy członkowie/ wszystkie członkinie społeczności szkolnej dbają, aby szkoła była
miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie. W związku z tym:
1. dbają o bezpieczeństwo swoje i innych – unikają nieprzemyślanych, a także świadomych
zachowań zagrażających życiu i zdrowiu swojemu i innych,
2. nie dopuszczają do aktów przemocy, bójek, agresji słownej, mowy nienawiści, także
cyberprzemocy, nie tylko ich nie prowokują, ale również na nie reagują
3. przestrzegają zasady uczciwości w swojej pracy: nie ściągają, nie popełniają plagiatów, nie
korzystają bez zezwolenia i bez podania źródła z cudzej własności intelektualnej,
4. dbają o formę używanego przez siebie języka – nie używają wulgarnego słownictwa,
5. dbają o mienie swoje i cudze, nie przywłaszczają sobie i nie używają bez pozwolenia
właściciela jego rzeczy,
6. dbają o czystość i o wyposażenie szkoły. Niedopuszczalne jest niszczenie sprzętu, brudzenie
ścian, zaśmiecanie podłogi itp.
4. Łamanie regulaminu w punktach 1-3 przez ucznia/uczennicę skutkuje podpisaniem
zobowiązania
lub
kontraktu
przez
ucznia/uczennicę,
rodziców,
wychowawcę/wychowawczynię/tutorkę/tutora i dyrekcję szkoły.
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1. Nauczyciel/nauczycielka, który/ktora złamał/złamała regulamin szkoły w punktach 1-3
odbywa rozmowę z dyrekcją szkoły. Dotyczy to także rodziców/opiekunów.
5. W sytuacji nieporozumienia czy konfliktu członkowie/ członkinie społeczności szkolnej
zobowiązani są do podjęcia próby porozumienia w drodze negocjacji i/lub mediacji. W szkole
funkcjonuje mediacyjna instytucja Rzeczników Praw Obywatelskich.
1. Po wyczerpaniu innych środków, każdy członek/każda członkini społeczności szkolnej może
w sprawach spornych odwołać się do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej.
6. Rodzice/opiekunowie powinni:
1. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę,
2. współpracować ze szkołą w przypadku trudności wychowawczych z ich dzieckiem,
3. uczestniczyć w różnych formach w życiu szkoły.
4. Rodzice/opiekunowie prawni na podstawie wniosku na piśmie mogą uzyskać
od wychowawcy/wychowawczyni/tutorki/tutora zgodę na nieobecność dziecka na zajęciach
z przyczyn innych niż choroba – na czas nie dłuższy niż 5 dni. Dłuższa nieobecność na
zajęciach z przyczyn innych niż choroba powinna być uzgodniona z dyrektorką szkoły.
5. Rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają nieobecności dziecka przez IDU, a wyjścia
dziecka w ciągu dnia, wysyłając wiadomość na adres mailowy sekretariatu.
6. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach może w uzasadnionych
przypadkach zostać przyjęte przez wychowawcę/wychowawczynię/tutora/tutorkę nie od
rodziców, ale od samego ucznia/samej uczennicy.
7. Nauczyciele/nauczycielki i dyrekcja szkoły mają obowiązek informowania rodziców
o postępach i problemach ich dziecka.
1. Zasady oceniania postępów w nauce i zachowania sprecyzowane zostały
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
8. Uczniów/uczennice liceum obowiązuje na terenie szkoły oraz w czasie zajęć szkolnych poza
terenem szkoły, a także w strefie wyznaczonej przez szkołę określonej na mapie całkowity
zakaz:
1. palenia papierosów, e-papierosów bez względu na skład, zażywania wszelkich środków
zawierających nikotynę,
2. posiadania, spożywania lub bycia pod wpływem alkoholu
3. używania, bycia pod wpływem lub posiadania innych środków zmieniających świadomość.
4. Pozostali członkowie/ pozostałe członkinie społeczności szkolnej na terenie szkoły oraz
podczas wycieczek i imprez szkolnych nie mogą palić, pić alkoholu ani przebywać pod jego
wpływem, używać środków zmieniających świadomość ani przebywać pod ich wpływem.
5. Każdy z członków/ każda z członkiń społeczności szkolnej ma obowiązek ujawniania
wychowawcy/wychowawczyni/tutorowi/tutorce lub dyrekcji szkoły lub pedagożce lub
psycholożce szkolnej informacji, dotyczących sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu
członkiń/członków społeczności szkolnej.
9. W przypadku złamania regulaminu w p.8., w zależności od skali wykroczenia uczeń/uczennica
może:
1. otrzymać zakaz uczestniczenia w wycieczkach i imprezach szkolnych

Warszawa, ul. Startowa 9

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Startowa 4K

2.
3.
4.
5.

zostać okresowo pozbawiony/pozbawiona praw obywatelskich Rzeczypospolitej Szkolnej
otrzymać naganę z wpisaniem do akt
zostać usunięty/a ze szkoły
O zastosowaniu kary określonej w punkcie 9.1 decyduje
wychowawca/wychowawczyni/tutor/tutorka w porozumieniu z dyrekcją i pedagożką lub
psycholożką szkolną.
6. O zastosowaniu kary określonej w punktach 9.2 – 9.4 decyduje dyrekcja w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.
7. W przypadku złamania regulaminu w p. 8.1, 8.2 przez nauczyciela/nauczycielkę konsekwencje
określone są przepisami Kodeksu Pracy.
8. Warunki pozostania w szkole osób, które zażywały lub posiadały (na własny użytek)
substancje psychoaktywne i chcą zaprzestać ich używania:
1. wyrażą swoją dobrą wolę;
2. udokumentują 100% jawności i szczerości w kontaktach z rodzicami/opiekunami
prawnymi;
3. są w terapii;
4. rodzice w pełni współpracują ze szkołą;
5. rodzice i uczeń/uczennica podpisują jednoznaczny kontrakt na cały okres trwania
kształcenia w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Startowa4K, którego złamanie,
w szkole lub poza szkołą, skutkuje natychmiast i jest równoznaczne z opuszczeniem
szkoły.
6. Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. Ostateczną decyzję o pozostaniu
ucznia/uczennicy w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
10. Uczennice/Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego “Startowa 4K” mają prawo do:
1. obecności i uczestniczenia we wszystkich lekcjach w sposób niezaburzający pracy innych
i nauczyciela/nauczycielki
2. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę
3. zaangażowania się w działanie instytucji demokratycznych Szkoły
4. udziału we współtworzeniu programu wychowawczego
5. wyrażania swoich poglądów osobistych, wedle wyznaczonych w regulaminie norm
zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem tych zapisanych w rozdziale 1., ustępie 3.
11. Uczniowie i uczennice zobowiązani są do:
1. obecności na zajęciach lekcyjnych
2. przychodzenia punktualnie na zajęcia lekcyjne
3. przychodzenia przygotowanym do lekcji
4. unikania zachowań utrudniających innym efektywną pracę na lekcji
5. terminowego oddawania prac zadanych przez nauczyciela
12. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 7.40. Zajęcia dodatkowe mogą rozpoczynać po
ostatniej lekcji.
1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, lekcje mogą odbywać się w blokach (90 minut). Przerwy
między blokami trwają nie krócej niż 10 min.; przerwa obiadowa trwa 30 minut
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2. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja może zarządzić zmianę tego porządku.
3. Nauczyciele/nauczycielki i uczniowie/uczennice zobowiązani/zobowiązane są do korzystania
z Internetowego Dzienniczka Ucznia, co najmniej raz w ciągu dnia.
4. Dopuszczalne jest zdalne prowadzenie zajęć lekcyjnych, zebrań i innych form działalności
szkolnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrekcja. Niedozwolone jest nagrywanie zajęć bez
zgody wszystkich uczestniczących w zajęciach, a także publikowanie udostępnianych przez
nauczycielkę/nauczyciela materiałów bez jej/jego zgody.
13. Szkoła zapewnia uczniom/uczennicom zbiorowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz ubezpiecza nauczycieli/nauczycielki od odpowiedzialności cywilnej w związku
z wykonywaniem zawodu.
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