
 

 

 
REGULAMIN PRYWATNEGO LICEUM 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin Liceum jest dokumentem określającym zasady współpracy 
nauczycieli, dyrekcji i uczniów oraz ich rodziców. 
2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Towarzystwa Oświatowego  
na wniosek Rady Pedagogicznej Liceum. 
3. Warunkiem uczestnictwa we wspólnocie szkolnej jest dostosowanie się  
do przepisów Regulaminu. Przestrzeganie go jest podstawą przy wystawianiu oceny  
z zachowania ucznia. 
4. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania godności 
osobistej i obowiązek respektowania jej u innych. 
 

  Spis treści: 
I Organizacja życia szkoły. 

1. Zajęcia szkolne. 
2. Porządek dnia. 
3. Strój szkolny. 

II Prawa i obowiązki ucznia. 
  III Zobowiązania rodziców. 
  VI Zobowiązania nauczycieli. 

 
I  ORGANIZACJA ŻYCIA SZKOŁY 

 
1. Zajęcia szkolne 
a) Uczniowie podejmując naukę w szkole, uczestniczą we wszystkich zajęciach 
obowiązkowych przez nią organizowanych. Dyrektor określa, które są obowiązkowe. 
b) Uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe zgodnie z własną decyzją. 
c) W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła organizuje jako zajęcia 
obowiązkowe: 
- zielone szkoły/wyjazdy integracyjne, 
- rekolekcje wyjazdowe, 
- wyjścia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i integracyjne lub projekty, 
- zajęcia sportowe w szkole i poza nią. 
d) W szkole obowiązuje kalendarz pracy uwzględniający tradycyjne uroczystości  
i wydarzenia, święta religijne i państwowe. 
e) Szkoła ustala terminy spotkań z rodzicami i dni otwartych. 



 

 

f) Sposoby sprawdzania wiedzy, kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych  
i zachowania opisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 
g) Komunikacja między nauczycielem, uczniem i rodzicami dotycząca ocen, 
zachowania i bieżących wydarzeń odbywa się za pomocą e-dziennika. Indywidualne 
spotkania z rodzicami możliwe są po wcześniejszym umówieniu się przez e-dziennik  
bądź w trakcie dni otwartych. 
h) W przypadku wystąpienia zagrożenia uczeń powinien zgłosić się do tutora, 
który ma obowiązek udzielić mu pomocy. 
i) Procedura postępowania w razie wypadku bądź choroby ucznia opracowana  
jest przez specjalistę BHP. 
j) Zachowanie  w pracowniach na terenie szkoły określają regulaminy pracowni. 
 
2. Porządek dnia 
a) Szkoła jest czynna w godzinach 7.30-17.30. 
b) Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.30. 
c) Uczniów obowiązuje punktualność. Pierwsza godzina lekcyjna każdego dnia 
rozpoczyna się modlitwą. 
d) W każdy poniedziałek wszyscy uczniowie i nauczyciele spotykają się o 10.20  
na wspólnej modlitwie, po której podawane są informacje dotyczące organizacji pracy 
szkoły. 
e) Plan dnia: 
 
1. 8.30 – 9:15 
2. 9.25 – 10:10 
Przerwa śniadaniowa 
3. 10.25 – 11.10 
4. 11.20 – 12.05 
5. 12.15 – 13.00 
Przerwa obiadowa  
6. 13.20 – 14.05 
7. 14.15 – 15.00 
8. 15.10 – 15.55 
9. 16.05 – 16.50 

 



 

 

3. Strój szkolny 
a) Obowiązują dwa rodzaje strojów: 

1) codzienny obowiązujący w czasie zajęć lekcyjnych, 
2) galowy obowiązujący: 

- w pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego, 
-  w Święto Szkoły, 
 - podczas oficjalnych wyjść i uroczystości organizowanych  
przez szkołę, 
 - w inne, wyznaczone przez dyrektora, dni (po wcześniejszym 
ogłoszeniu). 

b) Elementami obowiązującego stroju szkoły są: 
 

 Strój codzienny Strój galowy 
PANIE – spódnica plisowana w ustaloną 

szkocką kratę, 
-  dziewczęta maja prawo do 
noszenia spodni mundurkowych  
tj. granatowych w kroju „chino”  
lub garniturowych  
– białe polo z krótkim lub długim 
rękawem z logo szkoły; na chłodne 
dni granatowy sweterek z logo szkoły 
lub szkolna bluza, 
– białe, granatowe, czarne  
lub w naturalnym kolorze (jednolite) 
skarpetki lub rajstopy, 
– buty, na zmianę granatowe  
lub czarne. 
 

- obowiązkowym elementem jest 
znaczek szkolny 
– spódnica plisowana w ustaloną 
szkocką kratę, 
– biała bluzka koszulowa, 
– granatowa krawatka damska  
z ukośnymi paskami w barwach 
szkoły, 
– granatowy sweter z logo szkoły 
(wkładany przez głowę  
lub rozpinany kardigan), 
– czarne  rajstopy bądź 
podkolanówki (jednolite), 
– czarne półbuty – niesportowe, na 
płaskim obcasie. 

 
 

 Strój codzienny Strój galowy 
PANOWIE 

– niebieska koszulka polo z logo 
szkoły  
z krótkim lub długim rękawem, 
– granatowy sweter z logo szkoły  
lub szkolna bluza,  
– spodnie materiałowe, ciemne, 
długie lub krótkie co najmniej  
do kolana, 

- obowiązkowym elementem  
jest znaczek szkolny 
– niebieska koszula z krótkim  
lub długim rękawem, 
– granatowa marynarka  
o ustalonym 
kroju z logo szkoły, 
– krawat granatowy z ukośnymi 
paskami w barwach szkoły, 



 

 

– ciemne skarpetki, 
– buty na zmianę granatowe  
lub czarne. 

 

– spodnie granatowe materiałowe 
długie, 
– ciemne skarpetki, 
– ciemne obuwie (granatowe  
lub czarne). 

 
c) Za brak właściwego stroju uważa się brak stroju szkolnego lub jednego z jego 
elementów oraz noszenie odzieży w innych kolorach i fasonach niż określone  
w niniejszym regulaminie. 
d) W ciągu roku szkolnego mogą być organizowane „dni bez mundurka” – decyzję 
podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub Rady 
Pedagogicznej. 
e) Uczniowie–harcerze w dniu zbiórki mogą zamiast stroju szkolnego  
nosić mundur. 
f) Strój przeznaczony na lekcje wychowania fizycznego określany jest przez 
nauczyciela prowadzącego (granatowa lub czarna koszulka; czarne bądź granatowe 
spodenki). 
 
4. Zasady dotyczące wyglądu uczniów  
a) Na terenie szkoły ucznia obowiązuje prosty, estetyczny wygląd. 
b) Dopuszczalna jest dyskretna biżuteria, np. o charakterze religijnym. 
 

II  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

1. Uczeń ma prawo do: 
a) rozwoju zainteresowań zdolności i talentów, 
b) rozwoju osobowego, intelektualnego, społecznego i religijnego, 
c) wsparcia Tutora w otwieraniu ścieżek rozwoju (w wymiarze i zakresie 

wynikającym z Regulaminu Tutoringu), 
d) zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, 
e) uzyskania, w sytuacji kiedy potrzebuje, pomocy pedagoga i psychologa, 
f) poszanowania swojej godności, przekonań i własności, 
g) zapoznania się z programami nauczania, wychowania i profilaktyki, 
h) zapoznania z kryteriami oceniania przedmiotowego i zachowania,  
i) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce, 
j) stypendium naukowego, o ile spełnia warunki jego przyznania, 
k) wpływania na życie Liceum poprzez działalność samorządową, 
l) zrzeszania się w organizacjach szkolnych, 
m) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych 

podczas zajęć lekcyjnych, a także korzystania z księgozbioru biblioteki, 
n) korzystania z oferty Liceum w zakresie wolontariatu i doradztwa zawodowego, 



 

 

o) organizowania, po uzyskania zgody Dyrektora, imprez klasowych  
i szkolnych, 

 
2. Uczeń ma obowiązek: 
a) wykorzystywać stworzone mu warunki do rozwoju i angażować się w ten 
proces, 
b) w postępowaniu kierować się regułami etycznymi: uczciwością, życzliwością, 
sprawiedliwością i przestrzegać zasad kulturalnego zachowania, 
c) szanować i zachowywać przyjęte w szkole tradycje i zwyczaje, 
d) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz systematyczne i sumiennie 
przygotowywać się do nich, 
e) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, służyć pomocą słabszym, dbać  
o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów, 
f) krytycznie oceniać swoje postępowanie w świetle zasad moralnych , 
g) stosować się do obowiązujących w Szkole statutów, regulaminów dotyczących 
m.in. punktualności, stroju, odpowiedniego wyglądu, etc., 
h) utrzymywać porządek salach, w szafkach indywidualnych, szatniach  
i pomieszczeniach, w których przebywa; 
i) dbać o sprzęt szkolny, zgłaszać uszkodzenia, naprawiać wyrządzone  
przez siebie szkody lub dokonywać zadośćuczynienia w ramach prac społecznych  
na terenie szkoły, 
j) po zakończeniu zajęć obowiązkowych i dodatkowych opuścić szkołę, 
k) wychodząc przed zakończeniem zajęć obowiązkowych, przedstawić i zostawić 
pracownikowi ochrony pisemną prośbę: 

- niepełnoletni -  rodziców, 
- pełnoletni – napisaną przez siebie, 

w obu powyższych przypadkach potwierdzoną podpisem wychowawcy  
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
 
3. Uczeń ma zakaz: 
a) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  
na terenie szkoły w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych i przerw . Urządzenia  
te muszą pozostać wyciszone. Uczeń ma prawo użyć na lekcji telefonu tylko za zgodą 
nauczyciela i tylko do celów dydaktycznych. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość 
korzystania z tych urządzeń, w wyznaczonym i oznaczonym w tym celu miejscu  
w budynku „C”,  
b) palenia wyrobów tytoniowych, picia alkoholu i przebywania pod jego wpływem,  
c) używania, posiadania i rozprowadzania narkotyków bądź jakichkolwiek 
środków zmieniających świadomość, 
d) posiadania przy sobie ostrych przedmiotów, tj. noży, igieł, żyletek. 



 

 

4. Nagrody: 
a) O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor, tutor lub/i Rada Pedagogiczna. 
b) Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

- wybitne osiągnięcia edukacyjne, 
- bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen – 4,75 i wyższa)  
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 
- wzorową postawę w sytuacjach trudnych, konfliktowych, 
- aktywną pracę na rzecz środowiska i szkoły, za działalność 
społeczną. 

c) Rodzaje nagród przyznawanych uczniom: 
- pochwała ustna tutora na forum klasy, 
- pochwała ustna dyrektora na forum szkoły, 
- list gratulacyjny dyrektora szkoły, 
- nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego, 
- przyznanie stypendium. 

d) Za szczególne osiągnięcia ucznia  Rada Pedagogiczna może wnioskować  
o przyznanie nagrody zewnętrznej 
 
5. Kary: 
a) Za nieprzestrzeganie Statutu, Regulaminu Szkoły uczniowi udziela się 
upomnienia, w przypadku braku poprawy stosuje się kary. 
b) Rodzaje kar: 

1) upomnienie nauczyciela udzielone: 
- indywidualne, potwierdzone wpisem w dzienniku elektronicznym, 
- wobec klasy, potwierdzone wpisem w dzienniku elektronicznym, 
- wobec rodziców, 
- telefoniczne poinformowanie przez ucznia jego rodziców  
(w obecności nauczyciela) o naruszeniu Regulaminu, 

2) obniżenie oceny z zachowania, 
3) nagana dyrektora szkoły, 
4) nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt, 
5) skreślenie z listy uczniów (zgodnie ze Statutem Szkoły). 

 
c) O nagrodach i karach uczeń i jego rodzice są informowani przez tutora klasy 
ustnie lub wpisem do e-dziennika. 
d) W przypadku otrzymania kary przez ucznia, tutor/wychowawca, może 
zobowiązać ucznia do pisemnej deklaracji poprawy zachowania w określonym 



 

 

terminie, a w przypadku niewywiązania się z tego, do poniesienia dalszych 
konsekwencji. 
 

III  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 
 

1. Rodzice mają prawo do: 
a) zapoznania się z programami szkolnymi (wychowawczym, dydaktycznymi), 
b) uzyskiwania informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu swojego 
dziecka w czasie spotkań z tutorem/wychowawcą, dni otwartych,  oraz przez  
e-dziennik, 
c) uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, 
d) organizacji pozaszkolnych zajęć lub wydarzeń, za uprzednią zgodą Dyrektora. 
 
2. W dziedzinie organizacji pracy Szkoły Rodzice są zobowiązani do: 
a) przestrzegania Statutu Szkoły oraz innych dokumentów wewnętrznych, 
b) terminowego regulowania obowiązujących płatności, 
c) współpracy ze Szkołą w przypadku trudności wychowawczych z ich dzieckiem, 
d) poinformowania Dyrektora Szkoły o stałym zwolnieniu ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego i dostarczenia go bezpośrednio do nauczyciela wychowania 
fizycznego: na I semestr do 30 września, na II semestr do końca lutego, 
e) poinformowania  tutora/wychowawcę (w ciągu tygodnia) o dłuższej 
nieobecności ucznia; usprawiedliwienia nieobecności w szkole w ciągu 14 dni od jego 
powrotu (w przypadku braku usprawiedliwienia w tym terminie, nieobecność będzie 
uznana  za nieusprawiedliwioną), 
f) uzyskania zgody Dyrektora Szkoły na dłuższą (ponad 5–dniową) nieobecność 
ucznia w szkole, wynikającą z innych powodów niż stan zdrowia. 
 
3. W dziedzinie wychowania Rodzice zobowiązują się do: 
a) pełnej akceptacji chrześcijańskich wartości będących fundamentem Szkoły  
b) współrealizowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i klasy, 
c) wzmacniania w uczniu szacunku do nauczyciela i wszystkich pracowników 
szkoły, bez podważania ich autorytetu i kompetencji; w wypadku różnicy zdań  
- rozwiązywania problemu przez rozmowę z nauczycielem bez udziału uczniów; 
w razie niemożności rozwiązania konfliktu - zachowanie drogi:  Rodzic – Nauczyciel  
– Dyrekcja – Zarząd, 
d) współdziałania z nauczycielami w wychowywaniu uczniów do ponoszenia przez 
nich konsekwencji swoich czynów i do wspólnego ustalania najlepszej dla nich 
i społeczności szkolnej formy naprawienia błędów, 
e) wyrażenia zgody na współpracę z psychologiem. 
 
 
 



 

 

IV  ZOBOWIĄZANIA NAUCZYCIELI 
 
Nauczyciele zobowiązani są do: 
a) przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów wewnętrznych, 
b) realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 
c) wspierania osobowego rozwoju uczniów oraz rozwijania ich zdolności 
i zainteresowań, 
d) realizacji programów nauczania, stosowania ciekawych, skutecznych metod 
nauczania; w miarę możliwości indywidualizacji pracy zarówno z uczniami zdolnymi, 
jak też mającymi trudności w nauce, 
e) poinformowania uczniów i ich rodziców w formie pisemnej, na początku 
każdego roku szkolnego, o wymaganiach i zasadach oceniania z danego przedmiotu, 
f) rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, 
g) rozpoznawania trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów i kierowania ich  
na zajęcia wspierające, 
h) systematycznego i obiektywnego oceniania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania 
i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, 
i) troski o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów w szkole i poza nią, 
j) współdziałania z innymi nauczycielami uczącymi w klasie oraz z psychologiem, 
pedagogiem i specjalistami, 
k)  informowania rodziców o wymaganiach, postępach w nauce i zachowaniu 
uczniów, 
l)  wnioskowania do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej o przyznanie 
uczniom nagród lub kar, 
m)  wnioskowania do Dyrektora szkoły o udzielenie dodatkowej, specjalistycznej 
pomocy uczniowi  (takiej jak np. badanie psychologiczne). 

 
 

Dokument zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2022 r. 
 

 
 
 


