
REGULAMIN SZKOLNY  

Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (klasy 7-8 SP) w Rybniku 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku 

 

WSTĘP  

Podstawą prawną regulaminu szkoły są  

1. Statut Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku; 

2. Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w 

Rybniku. 

Dokument niniejszy reguluje szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania szkoły w 

odniesieniu do jej uczniów.  

 

PRAWA I PRZYWILEJE UCZNIA 

 § 1. 

 Uczeń ma prawo: 

 1. Znać Statut Szkoły, obowiązujące w szkole regulaminy, programy nauczania i 

wychowania oraz zasady oceniania na poszczególnych przedmiotach.  

2. Korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, biblioteki, czytelni, 

stołówki oraz z obiektów sportowych za zgodą dyrektora szkoły i zgodnie z przyjętymi 

regulaminami. 

3. Brać udział w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach w szkole i poza szkołą. 

 4. Być zwolnionym z zajęć lekcyjnych: 1 dzień przed etapem rejonowym Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego w szkole podstawowej lub Olimpiady Przedmiotowej; 2 dni przed 

finałem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego lub etapu wojewódzkiego Olimpiady 

Przedmiotowej; 3 dni przed etapem centralnym Olimpiady Przedmiotowej. 

Czas na przygotowanie do etapu centralnego Olimpiady Przedmiotowej po uzgodnieniu z 

nauczycielem prowadzącym i dyrektorem szkoły może ulec wydłużeniu. 

Jeśli w dniu konkursu przedmiotowego lub olimpiady uczniowie uczestniczą w lekcjach, są 

zwolnieni z weryfikacji wiedzy. 

5. Uczestniczyć w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Korzystać z wycieczek, wymian międzyszkolnych i innych imprez organizowanych przez 

szkołę.  

7. Mieć 3 dni robocze na nadrobienie zaległości po usprawiedliwionej nieobecności dłuższej 

niż 3 dni (przed lekcją należy ten fakt zgłosić nauczycielowi), a w przypadku dłuższej 

nieobecności (powyżej 2 tygodni) - 1 tydzień. Jeżeli  nieobecność dotyczy 1 dnia, uczeń może 



mieć dzień na nadrobienie zaległości – uwaga dotyczy tylko przedmiotów, które w planie 

ucznia odbywają się dzień po dniu. 

8. Być zwolnionym z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek 

− gdy na dany dzień zostanie wylosowany numer ucznia w dzienniku szkolnym 

(pierwsze klasy liceum mają to prawo od drugiego półrocza); 

− w dniu swoich urodzin. 

Zwolnienie to nie obejmuje zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych, zadań domowych i 

kartkówek z treści lektur. 

9. Być zwolnionym z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w wybranym 

przez niego dniu na podstawie zwolnienia za 100% frekwencję w poprzednim miesiącu. 

Zwolnienie to nie obejmuje zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych, zadań domowych i 

kartkówek z treści lektur. 

10. Być zwolnionym z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych na ocenę na 3 dni robocze przed 

egzaminem po 8 klasie. 

11. Być zwolnionym z weryfikacji wiadomości w pierwszym dniu po wycieczce oraz w 

następujące dni: w pierwszy dzień roboczy po przerwie świąteczno-noworocznej, 6 XII (św. 

Mikołaja), 21 III (pierwszy dzień wiosny), 1VI (Dzień Dziecka), 2 XI (Dzień Zaduszny).  

12. Znać termin i zakres prac klasowych przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Terminy pracy klasowej i sprawdzianu powinny być wpisane obowiązkowo w terminarzu 

klasy w dzienniku elektronicznym.  

13.  W klasach 7-8 SP: 

a) pisać jedną pracę klasową dziennie i najwyżej 3 prace klasowe w ciągu tygodnia. Jeżeli 

termin sprawdzianu został przeniesiony na prośbę uczniów, tym samym akceptują oni 

większą liczbę prac klasowych w ciągu dnia i tygodnia. 

 b) oprócz prac klasowych istnieje możliwość weryfikowania wiadomości w formie 

„kartkówki” (forma taka obejmuje 1–3 ostatnich jednostek lekcyjnych i nie musi być 

zapowiedziana). Liczba kartkówek w ciągu dnia nie może przekroczyć trzech. Przedstawiciel 

klasy ma prawo poinformować nauczyciela, że w danym dniu odbyła się już maksymalna 

liczba kartkówek.  

Nauczyciel może przeprowadzić kolejną kartkówkę po ocenieniu i oddaniu uczniom 

wcześniejszej.  

14. W liceum ze względu na grupy międzyklasowe termin i ilość sprawdzianów (powyżej 

trzech) i kartkówek jest ustalana indywidualnie z grupami przedmiotowymi.  



15. Otrzymać ocenione prace klasowe w terminie do 2 tygodni (wypracowania z j. polskiego 

do miesiąca) i uzyskać od nauczyciela przedmiotu uzasadnienie otrzymanej oceny 

bezpośrednio po jej wystawieniu.  

16. Poprawić (jednorazowo w uzgodnionym terminie) ocenę niedostateczną uzyskaną z pracy 

klasowej.  

17. Korzystać z dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem 

materiału.  

18. Podjąć indywidualny tok lub program nauki na zasadach określonych w oddzielnym 

regulaminie.  

19. Odpocząć od nauki (bez zadanej jakiejkolwiek pracy domowej) w czasie przerwy z racji 

świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w czasie ferii zimowych i letnich.  

20. Wybierać w sposób niezależny swoich przedstawicieli do samorządu klasowego i 

szkolnego. 

21. Wyrażać swoje myśli i poglądy z zachowaniem kultury i szacunku wobec innych. 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 2. 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Znać i przestrzegać Statut Szkoły i Regulamin Szkoły  

2. Dbać o dobre imię, honor oraz tradycję szkoły również w środowisku i w czasie 

pozaszkolnym. 

 3. Stosować się do zarządzeń i poleceń dyrekcji, wychowawcy i nauczycieli. 

 4. Sumiennie pracować nad podniesieniem swoich umiejętności oraz systematycznie 

przygotowywać się do zajęć szkolnych. 

 5. Rzetelnie i aktywnie pełnić powierzone funkcje. 

 6. W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę.  

 7. Zachowywać się podczas lekcji i innych zajęć szkolnych w sposób kulturalny i 

zapewniający właściwą atmosferę nauki. 

 8. Punktualnie i regularnie uczęszczać na apele, lekcje, wybrane zajęcia pozalekcyjne i 

uroczystości szkolne. 

 a) Każda opuszczona godzina lekcyjna powinna być usprawiedliwiona. Prośbę o 

usprawiedliwienie nieobecności wraz z uzasadnieniem mogą przedstawić rodzice lub prawni 



opiekunowie w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Nieobecność usprawiedliwia 

wychowawca klasy. 

 b) Dłuższa niż tygodniowa nieobecność niespowodowana chorobą powinna być wcześniej 

uzgodniona z dyrektorem szkoły.  

c) Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych jedynie na podstawie pisemnej prośby 

rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzonej przez wychowawcę, dyrektora szkoły lub 

innego nauczyciela. 

§ 3. 

W zakresie kultury osobistej uczeń ma obowiązek:  

1. Stosować się do zasad dobrego wychowania w szkole i poza szkołą  

2. Dbać o kulturę słowa. 

3. Przeciwstawiać się i reagować na wszelkie przejawy przemocy i agresji.  

4. Przebywać na terenie szkoły w regulaminowym stroju: 

Strój codzienny: granatowa bluza z logo szkoły z długim lub krótkim rękawem, obuwie 

zmienne (buty sportowe na miękkiej podeszwie) 

a) dziewczęta: spodnie (nie legginsy) nie krótsza niż do kolan lub spódnica nie krótsze niż do 

kolan; 

b) chłopcy: spodnie nie krótsze niż do kolan. 

Strój galowy:  

Uczennice: mundurek galowy:  

- granatowa bluza z kołnierzem marynarskim (w liceum haftowany znak „U”) lub biała 

bluzka z krótkim rękawem i kołnierzem marynarskim; 

- granatowa spódnica; 

- beżowe lub czarne (zimą) jednolite rajstopy; 

- eleganckie czarne buty. 

 Uczniowie:  

- granatowy lub czarny klasyczny garnitur; 

- biała koszula; 

- ciemnoszary krawat z logo szkoły; 

- eleganckie czarne półbuty. 



W dni ogłoszone przez Siostrę Dyrektor strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów przez 

cały dzień.  

 5. Reprezentować szkołę w stroju galowym podczas konkursów i olimpiad poza terenem 

szkoły (z wyjątkiem zawodów sportowych i konkursów artystycznych).  

6. W dni i w czasie kiedy nie obowiązuje mundurek szkolny, uczniowie na terenie szkoły 

powinni mieć ubiór czysty, schludny i przyzwoity (bluzki nie mogą być na ramiączkach i 

powinny zakrywać brzuch, spódnica nie krótsza niż do kolan.  

7. Dbać o swój wygląd: 

- odpowiednia fryzura: włosy w naturalnym kolorze (zmiana koloru włosów skutkuje 

obniżeniem oceny z zachowania), długie włosy chłopców związane; 

- brak makijażu lub dyskretny (naturalny) makijaż;  

- zadbane, naturalne paznokcie (dopuszczalny lakier bezbarwny lub beżowy). 

8. Zwracać uwagę na noszone symbole (nie nosić ani nie propagować znaków grup 

nieformalnych lub znaków zespołów muzycznych sprzecznych z wiarą katolicką). 

 9. Troszczyć się o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą. Na terenie szkoły i na 

imprezach organizowanych przez szkołę nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i używać 

żadnych środków odurzających.  

10. Dbać o ochronę środowiska, o estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia szkoły.  

11. Szanować mienie szkolne.  

12. W klasach 7 - 8 SP nie używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń 

telekomunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych i przerw. Korzystanie z w/w urządzeń jest 

możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą nauczyciela.  

 

13. W klasach licealnych nie używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń 

telekomunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. Korzystanie z w/w urządzeń jest możliwe 

tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą nauczyciela.  

 

 

§ 4. 

W zakresie postawy religijnej uczeń ma obowiązek:  

1. Kierować się w życiu zasadami i normami etyki chrześcijańskiej.  

2. Dawać swoim zachowaniem i postawą w szkole i poza nią świadectwo przynależności do 

chrześcijańskiej wspólnoty. 

4. Dbać o swój rozwój duchowy. 

5. Brać czynny udział w życiu religijnym szkoły. 



§ 5. 

W zakresie postawy społecznej uczeń ma obowiązek:  

1. Być prawdomównym i uczciwym. 

2. Być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych. 

 3. Uczciwie korzystać z publikacji umieszczonych w podręcznikach, opracowaniach, 

Internecie itp., niedopuszczalne jest przedstawianie tych publikacji jako własne (w całości lub 

nieujętych jako cytat fragmentach). 

4. Szanować pracę własną i innych osób, mienie prywatne i społeczne.  

5. Starać się zawsze naprawić wyrządzoną szkodę, tak materialną jak i moralną. 

6. Brać udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.  

7. Dbać o terminowe wywiązywanie się z podjętych zadań.  

ZAKOŃCZENIE 

§ 6. 

1. W przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat, jego rodzice nadal są informowani o 

wynikach w nauce i frekwencji oraz proszą wychowawcę o usprawiedliwienie nieobecności 

ucznia w szkole.  

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje Statut Szkoły. 

3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Publicznego Liceum i 

Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku w dniu 24 czerwca 

2021r. 

 


