
KARTA WPISOWA KANDYDATA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie NA ROK SZKOLNY 2022/2023  
 

 

Imię i nazwisko ucznia..................................................................................... ................................................. 
 

Nasza misja: Szkoła to poszerzony dom rodzinny, w którym wartości ważne dla 

całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach. Jan Paweł II 
 

 

WYBRANE PUNKTY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 

 

1. Każdy uczeń godnie się zachowuje w szkole i poza nią. Styl bycia uczniów jest zgodny z zasadami 

wiary i moralności chrześcijańskiej. 

2. Udział we Mszach Świętych z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych jest ważnym elementem 

programu wychowawczego. 

3. Udział w dniach skupienia i rekolekcjach wyjazdowych (2-3 razy w roku)  oraz w wycieczkach 

klasowych dla uczniów jest obowiązkowy. Wychowawca dostosowuje standard wycieczki do 

możliwości finansowych wszystkich uczniów. 

4. Każdy uczeń uczestniczy (2 - 3 razy w roku) w uroczystości kościelnej i/lub patriotycznej  

(11 listopada, 3 Maja, Diecezjalne spotkanie młodych z Księdzem Biskupem itp.) – zgodnie  

z harmonogramem szkolnym. Wszyscy uczniowie biorą udział w Orszaku Trzech Króli. Dyrekcja 

szkoły liczy na obecność uczniów w zgromadzeniach nieprzewidzianych i ważnych dla Kościoła  

(np. pielgrzymki papieskie, święta diecezjalne, święta Zgromadzenia Sióstr Prezentek). 

5. Jeśli uczeń nie jest w stanie z ważnych powodów uczestniczyć w wyznaczonej dla danej klasy 

uroczystości, należy uzgodnić z Wychowawcą udział w innej uroczystości.  

6. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w kaplicy codziennie o godz. 7.45. 

7. Obowiązkiem ucznia  jest obecność na zajęciach lekcyjnych, uczeń nie może opuszczać budynku 

szkoły w czasie trwania lekcji, ani w czasie przerw międzylekcyjnych.  

8. Uczeń ma obowiązek punktualnego uczęszczania na zajęcia. Każde spóźnienie jest odnotowywane  

i wpływa na obniżenie oceny zachowania. 

9. Nieobecności należy usprawiedliwiać niezwłocznie (do 3 dni) po przyjściu ucznia do szkoły.  

10. Uczeń jest współodpowiedzialny za utrzymanie w szkole porządku i czystości. W szczególności 

uczniowie dyżurni przygotowują sale do zajęć lekcyjnych, a po ich zakończeniu porządkują swoją 

klasę. 

11. Uczeń nosi mundurek szkolny (codzienny lub świąteczny), może nosić mundurek letni (koszulka 

polo) w porze wiosenno-letniej: maj, czerwiec, wrzesień. Do mundurka codziennego, również 

letniego należy nosić spodnie lub spódnice w jednolitym kolorze (ciemnym).  

12. Dziewczęta nie mogą nosić zbyt krótkich spódnic i bluzek odsłaniających ciało.  

13. W letnich miesiącach uczniowie noszą długie spodnie, dopuszcza się długość spodni za kolano. 

14. Chłopcy powinni mieć krótkie włosy. Dziewczęta, mające długie włosy, powinny nosić je związane. 

15. Uczniowie nie mogą farbować ani żelować włosów, dziewczęta nie mogą robić makijażu. 

16. Skromne kolczyki (tylko w uszach) są dozwolone tylko dla dziewcząt. 

17. Dziewczęta i chłopcy do stroju galowego noszą eleganckie obuwie (nie sportowe). 

18. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych od godz. 7.10 do 

15.15 (komórka powinna być wyłączona i schowana do plecaka). W pilnych sprawach można, za 



zgodą sekretariatu ogólnego skorzystać z telefonu – jedynie w hallu głównym lub w obecności 

Wychowawcy. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu uczeń oddaje telefon nauczycielowi do 

depozytu.  

19. Uczniowie godnie reprezentują szkołę na uroczystościach kościelnych i patriotycznych. 

20. Przedmioty: religia i wychowanie do życia w rodzinie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów ze 

względu na katolicki charakter szkoły. 

21. Wymagania ujęte w Programie Wychowawczym Szkoły są obowiązkowe i stanowią zasadnicze 

kryterium przy ustalaniu oceny zachowania. 

 

Informuję, że znam  i akceptuję wszystkie wymagania wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły 

i  Programie Wychowawczym Szkoły. 
 
 

 
 Data ........................         ………..........................................................         ................................................ 

podpisy Rodziców                                                 podpis Ucznia 
 

DLA RODZICÓW 

 

 
1. Rodzice uczniów uczestniczą w spotkaniach, zebraniach rodziców i w rekolekcjach 

zaproponowanych przez szkołę. Zebrania Rodziców rozpoczynają się Mszą św. w kaplicy 

szkolnej. 

2. Rodzice czuwają, by uczniowie nie opuszczali zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny  

(ze względu na obowiązek nauki). 

3. Rodzice powinni usprawiedliwiać pisemnie, w indeksie lub w Librusie (dzienniku 

elektronicznym) nieobecności dziecka niezwłocznie, czyli do 3 dni po przyjściu ucznia 

do szkoły. Ostateczny termin – najbliższa godzina wychowawcza. Po dwóch tygodniach 

nie ma możliwości usprawiedliwiania nieobecności – dziennik elektroniczny zostaje 

zablokowany. 

4. Rodzice pomagają dziecku w wypełnianiu obowiązków szkolnych, w tym celu: 

 starają się o jednomyślność w stosowaniu i interpretowaniu wymagań szkoły, 

 zapewniają obecność dziecka na rekolekcjach, uroczystościach pozaszkolnych  

i wycieczkach szkolnych, 

 dbają, by uczeń nosił mundurek codzienny lub świąteczny – w dni wyznaczone  

w kalendarzu szkolnym (np. dowieźć uczniowi – jeśli zapomni). 

5. Na pierwszym Zebraniu Rodzice zapoznają się z kalendarzem szkoły – na cały rok 

szkolny. Kalendarz szkolny przewiduje wszystkie terminy rekolekcji, wyjazdów  

i uroczystości szkolnych, by można dostosować organizację życia rodzinnego. 

6. Oczekujemy, że Rodzice i uczniowie wniosą w środowisko naszej szkoły chrześcijański 

styl życia i oceny rzeczywistości. 

 
Zobowiązujemy się do współpracy ze szkołą zgodnie ze Statutem Szkoły i jej Programem 

Wychowawczym. 

 
Data ………………………….  ……………………………………..………………….. 

  Podpisy Rodziców 


