
REGULAMIN PORZĄDKOWY DNIA  

UCZNIA XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE  

  

  

1. Wejście na teren szkoły możliwe jest od godziny 7.25, tj. od momentu kiedy dyżur 

rozpoczynają nauczyciele.  

2. Uczniowie wchodzą wejściem do szatni.  

3. W terminie od 1 listopada do 30 kwietnia uczniów obowiązuje obuwie zmienne.  

4. Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły po dzwonku, wpuszczany jest przez panią woźną po 

podaniu imienia, nazwiska, klasy. 

5. Uczniowie wchodzą do klas od godziny 7.25 do godziny 7.30. Wejście do klasy po godzinie  

7.30 odnotowywane jest w idzienniku jako spóźnienie, a po godzinie 7.35 jako nieobecność. 

6. Uczeń nie korzysta z toalety w czasie lekcji. Wyjątkiem jest sytuacja zdrowotna zgłoszona 

wcześniej przez rodzica lub nagłe zdarzenie. 

7. Lekcję kończy dzwonek na przerwę lub nauczyciel w czasie trwania przerwy, jeśli zaistniały 

przesłanki do wydłużenia czasu pracy (nieprzygotowani uczniowie, ćwiczenia laboratoryjne, 

film itp.).  

8. W szkole jest jedna 20-minutowa przerwa obiadowa. Nie można wychodzić z lekcji wcześniej 

na obiad i spóźniać się na lekcję z powodu obiadu.  

9. Uczniowie spędzają przerwy na kondygnacjach, na których mają następną lekcję. Dopuszcza 

się przy ładniej pogodzie, spędzanie długiej przerwy w wyznaczonym miejscu na boisku 

wewnętrznym pod opieką dyżurującego nauczyciela na zasadach ustalonych w szkole (m.in. 

bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły, zakaz spóźniania się na lekcje, zakaz ucieczek 

z lekcji po długiej przerwie). 

10. Uczniowie nieuczęszczający na religię przebywają w czasie tej lekcji w czytelni (szczegóły 

reguluje Statut XVI Liceum Ogólnokształcącego).  

11. Zabrania się wychodzenia w czasie lekcji i przerw poza teren szkoły.  

12. W czasie lekcji uczniowie ze szkoły wypuszczani są wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 

rodzica (dotyczy to również uczniów zwolnionych z lekcji religii czy wf), bądź w sytuacjach 

nagłych na podstawie telefonicznego uzgodnienia rodzica z wychowawcą, pedagogiem, 

wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.  



13. W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, krzyczeć, gwizdać, wychylać się przez okna, 

nawoływać czy wyrzucać cokolwiek przez nie, palić papierosów i e-papierosów.  

14. W czasie pobytu w szkole uczeń dba o swoją własność - nie pozostawia odzieży, obuwia, 

plecaka, torby, worka ani innych rzeczy bez swojego nadzoru.  

15. W czasie pobytu w szkole uczeń dba o mienie szkolne. Nieumyślne szkody zgłasza 

natychmiast nauczycielowi dyżurnemu. Koszty finansowe za zniszczenia ponoszą rodzice 

ucznia lub pełnoletni uczeń, który zniszczenia dokonał.  

16. W czasie pobytu ucznia w szkole obowiązuje go strój i wygląd przewidziany w Statucie XVI 

Liceum Ogólnokształcącego.  

17. Zastępstwa i inne zmiany w planie tygodniowym gospodarz klasy odczytuje z informacji 

zamieszczonych na tablicy ogłoszeń na parterze (za informowanie uczniów o zmianach 

odpowiedzialny jest wychowawca klasy).  

18. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę. Nie można w czasie trwających 

jeszcze zajęć spacerować po korytarzach i zakłócać przebiegu lekcji.  

19. Uczniowie pozostający na konsultacjach czekają na zajęcia w holu szkoły lub w strefie chillout 

nie zakłócając przebiegu trwających jeszcze lekcji.  


