Regulamin porządkowy XXV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
UWAGI WSTĘPNE
1. Uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie są zobowiązani do
bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu porządkowego Szkoły.
2. Przestrzeganie regulaminu ma wpływ na ocenę z zachowania.
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Uczeń XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie zobowiązany jest do
właściwego i kulturalnego zachowania zarówno w szkole jak i poza nią (droga do i ze
szkoły, wyjścia, wycieczki, obozy, zajęcia w terenie), godnego reprezentowania
imienia szkoły, prezentowania właściwych postaw moralnych i społecznych,
okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom.
2. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń dyrekcji,
nauczyciel oraz pracowników szkoły.
3. Uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie zobowiązani są do stałego
noszenia legitymacji szkolnej i dzienniczka ucznia.
4. Uczniowie, wchodząc do szkoły przed godziną 8.00, korzystają z wejścia dolnego.
5. Zabrania się wprowadzenia osób obcych na teren szkoły.
6. Uczniowie rozpoczynający naukę od pierwszej godziny lekcyjnej po wyjściu z szatni
udają się pod właściwe sale lekcyjne, natomiast uczniowie rozpoczynający zajęcia od
drugiej godziny lekcyjnej lub później, wychodzą z szatni po dzwonku ogłaszającym
przerwę.
7. Wierzchnią odzież uczniowie pozostawiają w szatni.
8. Ustala się dwa dzwonki pod koniec przerwy, z których pierwszy sygnalizuje kończącą
się przerwę, a drugi, rozpoczynającą się lekcję.
9. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w trakcie
przerw międzylekcyjnych.
10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w
bibliotece szkolnej lub w jadalni szkolnej.
11. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń w trakcie wychowania fizycznego przebywają w sali
gimnastycznej pod opieką nauczyciela.
12. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych po lekcjach może mieć miejsce tylko pod
opieką osób dorosłych: nauczyciela, wychowawcy klasy, rodziców lub instruktorów.
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13. Uczniowie nie mogą samodzielnie wchodzić do pokoju nauczycielskiego. Mogą to
zrobić jedynie za zgodą nauczyciela i w jego obecności w ważnych sprawach.
14. W czasie trwania zajęć lekcyjnych bez wyraźnej zgody nauczyciela uczeń nie może
używać żadnych urządzeń odtwarzających i rejestrujących, ani też telefonów
komórkowych. Ponad to wszystkie wyżej wymienione urządzenia muszą być
wyłączone i schowane w plecaku.
15. Uczniowie mogą dokonywać zakupów w sklepiku na terenie szkoły: przed lekcjami
i po ich zakończeniu oraz podczas przerw. Z uwagi na wymogi BHP uczniowie
spożywają zakupione ciepłe napoje w jadalni.
16. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania zasad
higieny i dobrego zachowania.
17. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w
szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, telefony
komórkowe, sprzęt elektroniczny.
STRÓJ UCZNIA
1. Strój ucznia, poza dniami mundurowymi, powinien być schludny i estetyczny,
stosowny do miejsca, jakim jest szkoła.
2. Zabrania się przebywania w salach lekcyjnych w okryciu wierzchnim.
3. Bezwzględnie zabrania się noszenia do szkoły ubioru z elementami subkultur
młodzieżowych oraz emblematami klubów sportowych.
ZAKAZY
1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i
stosowania jakichkolwiek używek zarówno na terenie szkoły jak i na wszystkich
zajęciach szkolnych, które odbywają się poza budynkiem szkoły.
2. Bezwzględnie zabrania się przynoszenia do szkoły jakichkolwiek przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu (noże, scyzoryki, gaz łzawiący, broń itp).
3. Uczeń zobowiązany jest do powiadomienia nauczyciela, dyrektora lub innego
pracownika szkoły o wszystkich przejawach naruszania szkolnej dyscypliny,
a w szczególności przemocy, agresji, używaniu wulgarnych wyrażeń i gestów,
dewastowaniu mienia szkolnego.
4. Za uszkodzenie mienia szkolnego lub własności kolegi (koleżanki), uczeń ponosi karę
dyscyplinarną, a jego rodzice (lub prawni opiekunowie) odpowiedzialność materialną.
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UWAGI KOŃCOWE
1. Pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu, pracy i postawie ucznia
odnotowywane są w e-dzienniku przez wychowawcę lub nauczycieli.
2. W przypadku złamania Regulaminu Porządkowego mają zastosowanie kary
określone w Statucie Szkoły dotyczące oceny z zachowania.
3. Spory związane z przestrzeganiem Regulaminu rozstrzygane są w trybie
statutowym.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2019r.

3

