
REGULAMIN UCZNIOWSKI 

 

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 IM. ŚW. JANA BOSKO W SOSNOWCU 

 

 

WSTĘP 

§1 

Regulamin opracowano zgodnie ze Statutem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

w Sosnowcu oraz z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7.09.2004 w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie MEN  

z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2007 roku Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§2 
 

 Szkoła działa na zasadzie wspólnoty, respektuje katolickie wartości. Do wspólnoty  

w równej mierze należą nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice, co oznacza, że wszyscy czują się  

w równym stopniu odpowiedzialni za kształt i funkcjonowanie Szkoły. Regulamin Szkoły 

określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą 

oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań, z których wykonania są 

oni rozliczani. Podstawowym założeniem Szkoły jest umożliwienie uczniom pełnego rozwoju 

osobowości na wielu płaszczyznach. 

 

    

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§3 

 
1. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne w pięciu dniach tygodnia w systemie 

jednozmianowym. 

2. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 lub wyjątkowo o godz. 7.10. Uczniowie mają do 9 

godzin lekcyjnych dziennie. 

3. Pierwsza lekcja rozpoczyna się, a ostatnia kończy modlitwą. 

4. W poniedziałki uczniowie uczestniczą w apelu złożonym ze wspólnej modlitwy, 

rozważań oraz bieżących informacji. 

5. Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10, 15  minut. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie 

przerw i przed lekcjami czuwają nauczyciele dyżurni. 
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6. Uczniom zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

oraz przerw.  

7. Uczniowie mają lekcje w wyznaczonych planem klasopracowniach 

8. Rozkład zajęć wszystkich klas oraz informacje dla rodziców znajdują się na tablicy 

informacyjnej oraz na stronie szkoły www.katolik.sosnowiec.pl 

9. W szkole uczniowie obowiązkowo noszą strój szkolny: marynarka, bluza lub sweter w 

stonowanych kolorach, koszulka lub bluzka bez nadruków, napisów itp. Strój szkolny 

musi zakrywać ramiona i brzuch. Uczniowie obowiązkowo noszą obuwie zmienne. 

Uczniowie są zobowiązani do zachowania schludnego i estetycznego wyglądu zgodnego 

z przyjętymi normami obyczajowymi  (uroczystości szkolne, msze szkolne, zajęcia wf, 

wycieczka szkolna, zajęcia szkolne itp.) 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe rzeczy 

(telefon, komputer  itd.). 

11. Za mienie porzucone lub pozostawione na terenie Szkoły oraz poza nim Dyrekcja oraz 

pracownicy Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności. 

12. Uczniowie zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w szkole. Za zniszczenia 

spowodowane przez ucznia materialnie odpowiadają rodzice. 

13. Nieobecności uczniów usprawiedliwiają wychowawcy na pisemną lub telefoniczną 

prośbę rodziców lub opiekunów. Wszelkie zwolnienia z lekcji na prośbę rodziców lub 

opiekunów wymagają formy pisemnej. 

14. W szkole działają różnego rodzaju koła zainteresowań. 

15. W szkole zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych nośników 

elektronicznych podczas lekcji. 

16. Zakazuje się używania bez zezwolenia na terenie szkoły wszelkiego rodzaju urządzeń 

nagrywających i filmujących 

17. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 

 

 

FORMACJA DUCHOWA NAUCZYCIELI, 

UCZNIÓW I RODZICÓW 

§4 

 
  

1. Nauczyciele, uczniowie, a także rodzice, zgodnie z katolickim charakterem Szkoły, są 

zobowiązani do dawania świadectwa życia wiarą w Jezusa Chrystusa i dbania o formację 

duchową. Uczestniczą we Mszy Św. w niedziele i święta, praktykują codzienną modlitwę, 

kierują się w życiu przykazaniami. 

2. Obowiązkowe Msze Św. odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca lub wg 

harmonogramu. 

3. Nauczyciele i uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych, 

dniach skupienia i innych spotkaniach formacyjnych. 

 

http://www.katolik.sosnowiec.pl/
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OCENIANIE, JEGO CELE I ZAKRES ORAZ 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

§5 

 
1. Ocenianie, jego cele i zakres oraz klasyfikowanie i promowanie uczniów zawarte jest 

w WSO oraz PSO. 

 

 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA 

§6 

 

 
1. Kryteria oceny z zachowania znajdują się w odrębnym paragrafie Statutu Szkoły. 

 

 

 

NAGRODY 

§7 

 
 

1. System nagród przyznawanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze  

i wspierające rozwój osoby; ma także wymiar motywujący innych uczniów. 

2. Uczeń jest nagradzany za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub za wzorową postawę. 

3. Przewiduje się następujące formy nagradzania: 

a) pochwałę wychowawcy, 

b) pochwałę dyrektora szkoły, 

c) nagrodę książkową lub rzeczową, 

d) list gratulacyjny do rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

4. Nagrodę Dyrektora Szkoły dla najlepszego absolwenta. 

Nagrodę, o której mowa w ust. 3 punkt a przyznaje wychowawca klasy, w przypadku 

pozostałych dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

 

KARY 

§8 

 
 

1. System kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające 

rozwój osoby; ma także wymiar motywujący innych uczniów. 

2. Karze podlega nieodpowiednie i naganne postępowanie ucznia w szkole lub poza nią  

w przypadku gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 
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3. Kary uczniowie otrzymują zwłaszcza za: 

a) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej, 

b) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce, 

c) naruszenie nietykalności cielesnej, 

d) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, 

pracowników administracji i obsługi oraz osób poza szkołą, 

e) rozpowszechnianie patologii społecznej, 

f) udowodnioną kradzież, 

g) stosowaną przemoc fizyczną lub przemoc psychiczną również w cyberprzestrzeni, 

h) zachowanie godzące w dobre imię szkoły. 

4. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji, ustaleniem 

winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo z przeprowadzeniem rozmowy 

pouczająco-dyscyplinarnej. 

5. Przewidziane są następujące kary: 

a) upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy lub nauczyciela, 

b) uwaga zapisana w dzienniku lekcyjnym, 

c) pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy, 

d) upomnienie ucznia przez dyrektora w obecności rodziców/prawnych opiekunów,  

e) nagana udzielona na forum szkoły, 

f) nagana pisemna udzielona przez dyrektora szkoły, 

g) skreślenie z listy uczniów. 

6. Nałożona kara ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

7. O każdej karze wymienionej szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

8. W przypadku, gdy uczeń zniszczy mienie szkoły lub mienie innej osoby, rodzice/prawni 

opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną. 

9. Od wymierzonych kar uczeń i rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołać się  

w ciągu dwóch tygodniu do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

 

SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW 

§9 

 
 

1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora  

i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub 

popełnienia ciężkiego wykroczenia. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 

a) jeżeli lekceważy Statut i regulaminy szkoły oraz obowiązki szkolne, 

b) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły, 

c) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli, wychowawców, pracowników 

szkoły, innych uczniów, 

d) jeżeli występuje brak współpracy z rodzicami ucznia albo rodzice ucznia utrudniają 

pracę z dzieckiem, 

e) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych 

uczniów, 
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f) jeżeli przez dwa kolejne miesiące rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie płacą 

czesnego bez podania ważnych, akceptowanych przez dyrektora szkoły powodów. 

3. Uczeń jest skreślany z listy uczniów: 

a) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice/prawni opiekunowie, 

b) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu 

lub w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków, 

c) w przypadku dokonania kradzieży, 

d) w przypadku rażącego naruszenia dobrego imienia szkoły, 

e) w przypadku stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, również  

w cyberprzestrzeni. 

4. Uczeń jest skreślany z listy uczniów za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 2. pkt. a - 

f., jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym zastosowaniu innych 

środków zaradczych. 

5. Uczniowi w ciągu dwóch tygodni przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora 

szkoły o skreśleniu z listy  uczniów do Organu Prowadzącego. 

6. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 

a) rodzice/prawni opiekunowie, 

b) dyrektor, 

c) rada pedagogiczna. 

7. Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających 

kontynuowanie procesu edukacji. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§10 

 
 

 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym 

szkoły, 

b) dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki, 

c) wprowadzania  ich  na  drogę  mądrości  życia  przez  uczenie  syntezy wiedzy i wiary – 

przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego, 

d) znajomości programów nauczania, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

e) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 

f) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 

g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

h) otrzymania pomocy w przypadku trudności, 

i) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim, 

j) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 

k) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, 

z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu szkoły. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły, 

b) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne, 

c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym szkoły, 
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d) przygotowywania się do zajęć oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie, 

e) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, 

f) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły oraz 

do koleżanek, kolegów i innych osób, 

g) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, 

h) okazywania szacunku ojczyźnie, symbolom narodowym i tradycjom narodu polskiego, 

i) godnego reprezentowania swej szkoły, 

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

k) dbania o schludny wygląd, noszenia odpowiedniego stroju, określonego przez dyrektora 

szkoły oraz zmiany obuwia w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

l) przebywania w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły lub na terenie 

ściśle określonym w zarządzeniu dyrektora szkoły, 

m) niekorzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć szkolnych, 

n) nieużywania ani nieposiadania alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz innych substancji 

zagrażających zdrowiu i życiu, 

o) nieposiadania ani nieużywania przedmiotów zagrażających własnemu bezpieczeństwu  

i zdrowiu oraz bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób przebywających w szkole i jej 

najbliższym otoczeniu, 

p) niestosowania przemocy fizycznej i przemocy psychicznej, również  

q) w cyberprzestrzeni, 

r) usprawiedliwiania przez rodziców w terminie do 7 dni od powrotu do szkoły w formie 

pisemnej bądź ustnej - nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

 

 

 

Regulamin Uczniowski jest nieodłączną częścią Statutu Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


