
 1

I KATOLICKIE LICEUM SPOŁECZNE 
 

Regulamin szkoły 
 

I. Reguły obowiązujące uczniów 

1. Uczniowi nie wolno obrażać (słowem lub gestem) żadnego z kolegów, nauczycieli i 
pracowników szkoły. Jeśli to się zdarzyło, należy przerosić obrażoną osobę. 

2. Uczniowi nie wolno stosować przemocy fizycznej ani psychicznej (mobbing) wobec 
kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Nie wolno także zachowywać się w sposób 
zagrażający czyjemukolwiek bezpieczeństwu (swojemu własnemu także). 

3.  Uczniowie mają obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia, a w ich trakcie - 
uczestniczyć w lekcji, współpracować z nauczycielem i sobą nawzajem, nie zakłócać toku 
lekcji w żaden sposób, w tym: 

a. prywatnymi rozmowami, 
b. jedzeniem 
c. używaniem telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych – podczas 
lekcji mają być one schowane. Jeśli ten zakaz zostanie złamany, uczeń musi się liczyć z ich 
czasowym zarekwirowaniem – w takim wypadku osoba rekwirująca ma obowiązek przekazać 
przedmiot należący do ucznia do sekretariatu szkoły, w przypadku recydywy, odebrać je może 
wyłącznie rodzic ucznia, po rozmowie z dyrektorem szkoły. 

4. Uczniowie są zobowiązani dbać o mienie szkoły 
5. W wypadku umyślnego lub nieumyślnego zniszczenia mienia szkoły – uczeń powinien o 

tym powiadomić sekretariat – w imię zasad uczciwości i honoru. Od rodziców ucznia 
oczekujemy wtedy wzięcia odpowiedzialności za pokrycie kosztów. 

6. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w miejscach, w których przebywają (w sali 
lekcyjnej, na korytarzu, toaletach, przed budynkiem, podczas szkolnych wyjazdów).Sprzątać 
po sobie, śmieci wrzucać do kosza. Lekcje nie mogą odbywać się w zaśmieconych salach. 
Jeśli sala jest zaśmiecona, nauczyciel ma prawo nakazać uczniom sprzątanie jej w ich 
wolnym czasie (np. na przerwie) lub podczas lekcji (wtedy ma prawo odpowiednio ją 
przedłużyć). 

7. Uczeń musi używać kulturalnego języka na terenie szkoły, w drodze do niej i w czasie 
wyjazdów szkolnych. 

8. Uczniowie powinni dbać o to, by ich wygląd i strój szkole był adekwatny do miejsca i 
sytuacji, w jakiej się znajdują. 

9. Uczniowie mają obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela związane z realizacją 
procesu dydaktyczno - wychowawczego. Jeśli nie wykonują, nauczyciel może zgłosić to 
dyrektorowi, który uruchamia odpowiednie procedury. 

10. Uczeń nie może samowolnie opuścić szkoły, nawet w razie złego samopoczucia czy 
choroby. W takiej sytuacji musi zgłosić się do sekretariatu szkoły. 

11. Uczeń nie powinien pozwalać sobie publicznie na takie zachowania intymne, które mogą 
być krępujące dla innych. 

12. Uczniowi nie wolno palić papierosów na terenie szkoły i w jej bliskim otoczeniu (teren na 
całej długości budynku). 

13. Uczniowi nie wolno przebywać na terenie szkoły pod wpływem środków zmieniających 
świadomość (w szczególności tj. alkohol, narkotyki, inne środki odurzające). 

14. Uczniowi nie wolno wnosić na teren szkoły środków zmieniających świadomość (w 
szczególności tj. alkohol, narkotyki, inne środki odurzające). 

 
 



 2

15. Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: 
a. za złamanie zasad opisanych w punktach 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, – ostrzeżenie, 
rozmowa z dyrektorem, wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem, obniżenie 
oceny ze sprawowania, komisja dyscyplinarna (w sytuacjach drastycznych inotorycznie się 
powtarzających). 
b. za złamanie zasad opisanych w punktach 2, 5,13, 14 – udzielenie nagany z wpisem 
do akt, obniżenie oceny z zachowania do najniższej, wdrożenie procedury usunięcia ze szkoły. 
wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem, 
c. za złamanie zasad opisanych w punkcie 3 – ostrzeżenie, wezwanie do szkoły 
rodziców na rozmowę z dyrektorem w celu spisania kontraktu (w sytuacjach się 
powtarzających ), obniżenie oceny ze sprawowania (3 spóźnienia = 1 nieobecność) 

 

II.  Reguły obowiązujące nauczycieli 

16. Nauczycielowi nie wolno obrażać (słowem lub gestem) żadnego z uczniów, nauczycieli i 
pracowników szkoły. 

17. Nauczycielowi nie wolno stosować przemocy fizycznej ani psychicznej (mobbing) wobec 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

18. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie zaczynać i kończyć lekcję, dbać o dobrą współpracę 
z uczniami - zgodnie z misją szkoły. Nauczycielowi nie wolno używać telefonu 
komórkowego podczas lekcji. 

19. Nauczyciel ma obowiązek odbywać dyżury podczas przerw – jeśli jest taka potrzeba, wg 
harmonogramu. 

20. Nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora o przypadkach zniszczenia mienia 
szkoły. 

21. Nauczyciel ma obowiązek dyscyplinować uczniów niedbających o porządek w sali 
lekcyjnej, na korytarzu, podczas szkolnych wyjazdów, to znaczy nie rozpoczynać lekcji w 
zaśmieconej sali (uczniowie powinni ją posprzątać, zgodnie zapisami w punkcie 6), nie 
pozwalać uczniom na opuszczenie sali – jeśli nie jest czysta. 

22. Nauczycielowi i innemu pracownikowi szkoły nie wolno palić papierosów na terenie szkoły 
i w jej bliskim otoczeniu. W żadnym wypadku nie wolno mu palić papierosów wraz z 
uczniami. 

23. Nauczyciel, lub pracownik szkoły który stwierdza, na podstawie swojej oceny sytuacji, że 
uczeń przebywa na terenie szkoły pod wpływem środków zmieniających świadomość (w 
szczególności tj. alkohol, narkotyki, inne środki odurzające) lub jest w ich posiadaniu – ma 
obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym dyrektora szkoły i – w miarę 
możliwości – doprowadzenia ucznia do niego. 

24. Nauczycielowi nie wolno uczestniczyć w zdarzeniach lub stwarzać sytuacji, które uczeń 
mógłby zinterpretować jako jego przyzwolenie na zachowania nieodpowiednie – nawet jeśli 
mają miejsce poza szkołą (np. na prywatnych przyjęciach). 

25. Nauczyciel ma obowiązek poświęcić potrzebującym uczniom swój czas wolny – w 
wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

26. Nauczycielowi nie wolno udzielać płatnej pomocy w nauce uczniom szkoły. 
27. Naruszenie powyższych zasad pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne, o których 

formie decyduje dyrektor szkoły na mocy obowiązującego prawa (w tym kodeksu pracy i 
ustawy o systemie oświaty). 
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III. Nieobecności, spóźnienia, usprawiedliwienia, zwolnienia z lekcji  

Zasady dotyczące nieobecności i spóźnień obowiązujące uczniów 
28. Godziny nieusprawiedliwione obniżają ocenę z zachowania w sposób opisany w WSO 

 
Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

29. Nieobecności ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice w formie pisemnej w 
terminie 14 dni od zakończenia nieobecności. Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą 
przyjmowane. 

30. Uczeń pełnoletni może usprawiedliwiać swoje nieobecności w ciągu 14 dni w formie 
zwolnienia lekarskiego wydanego na druku L-4. Rodzice są informowani o fakcie i podanej 
przyczynie nieobecności przez wychowawcę. 

31. Rodzice, którzy chcą zorganizować dzieciom w trakcie roku szkolnego prywatne wyjazdy 
(lub inne przedsięwzięcia wiążące się z nieobecnościami w szkole) powinni uzyskać na to 
zgodę dyrektora szkoły. W tym celu należy z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 2 
tyg.) wystąpić z podaniem w przedmiotowej sprawie. Dyrektor po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy i nauczycieli uczących ucznia (ma to na celu ocenę, czy wyjazd w podanym 
terminie nie stworzy istotnych zagrożeń w procesie edukacji ucznia) może wyrazić zgodę na 
wyjazd (równoznaczną z usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach) lub jej nie wyrazić. 
Jeśli mimo braku zgody dyrektora rodzice zaplanują nieobecność ucznia na zajęciach, 
będzie ona traktowana jako nieusprawiedliwiona. 

32. Rodzice uczniów uprawiających poza szkołą sporty lub podejmujący inną działalność ważną 
dla ich edukacji, a wiążącą się z planowanymi nieobecnościami (np. z powodu udziału w 
zawodach) powinni poinformować o tym wychowawcę i przekazać mu harmonogram tych 
nieobecności. Wychowawca ma obowiązek ocenić, czy mogą one mieć negatywny wpływ na 
proces edukacji ucznia w szkole i w razie takiego zagrożenia poinformować o nim dyrektora 
szkoły i podjąć rozmowy z rodzicami. Nieobecności takie wychowawca ma prawo 
usprawiedliwić na prośbę rodziców.  

 
Zasady zwalniania ucznia z lekcji 

33. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć tylko z bardzo ważnych powodów na podstawie 
pisemnej prośby rodziców – należy ją przekazać wychowawcy lub, w razie jego 
nieobecności, przedstawić w sekretariacie szkoły. 

34. Uczeń, który w trakcie lekcji źle się poczuł i uważa, że powinien być zwolniony z dalszych 
zajęć, ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy lub, w razie jego nieobecności, do 
sekretariatu szkoły. Wychowawca lub osoba wyznaczona w sekretariacie ma obowiązek 
skontaktowania się z rodzicami ucznia i ustalenia dalszego trybu postępowania (np. tego czy 
uczeń może sam wrócić do domu, czy rodzic po niego przyjedzie, czy należy wezwać 
lekarza itp). 

35. Niedopełnienie powyższych zasad traktuje się jak ucieczkę z lekcji, co skutkuje 
uruchomieniem procedur dyscyplinarnych (rozmowa z dyrektorem, wezwanie rodziców do 
szkoły). Nieobecności powstałe w ten sposób są nieusprawiedliwione. 

  
 
Warszawa, 18. 01. 2011 


