ANEKS NR 1
do STATUTU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KS. ELŻBIETY W SZCZECINKU
uchwalony 29 XI 2018 r.
Rozdział IV. ORGANIZACJA LICEUM w § 14. ust. 1 punkt 7 litera f) zmienia brzmienie na:
" skreślenie z listy uczniów w przypadku:
 popełnienia przestępstwa kryminalnego,
 długotrwałej (niekoniecznie ciągłej), powyżej 150 godzin, nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach.
 udowodnionej kradzieży przedmiotów znacznej wartości i chęci zysku,
 agresywnego zachowania w szkole (względem uczniów i pracowników szkoły) oraz
poza szkołą,
 destrukcyjnego wpływu na zespół klasowy,
 prawomocnego wyroku sądu pozbawienia wolności,
 częstego łamania statutu szkoły mimo zastosowanych dotychczasowych kar,
 wymuszania, znęcania się nad koleżankami lub kolegami,
 spożywania alkoholu lub stosowania środków odurzających,
 rozprowadzania, handlu narkotykami."

Rozdział V. UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI w § 16. ust. 2 punkt 14 zmienia brzmienie na:
" W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.
W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży. Szkoła nie odpowiada
za pozostawione w szatni przedmioty wartościowe."
w § 16. ust. 2 punkt 16 zmienia brzmienie na:
" Uczeń, bez względu na wiek pozostaje w relacjach ze szkołą określonych niniejszym
statutem, kontraktem, regulaminem i procedurami szkolnymi, jeśli decyduje się na naukę
kończąc osiemnaście lat, jednocześnie przyjmuje na siebie wszelkie normy przyjęte w
liceum. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu
do szkoły, nie później jednak niż do 1 tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.
Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień
podpisanych przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. W przypadku nieobecności
ciągłej, dłuższej niż 14 dni wymagane jest zaświadczenie lekarskie."
w § 16. ust. 2 dodaje się punkt 19 o następującej treści:
"19. Każdy uczeń ze względów bezpieczeństwa w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
oraz przerw międzylekcyjnych nie opuszcza na własną rękę terenu szkoły. Łamanie tego
zapisu skutkuje karami zawartymi w § 14 ust. 7 punkt 1."
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