
Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

 

Rozdział 7 

Uczniowie 

Zasady rekrutacji uczniów 

§ 46 

1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego 

zgodnie z odpowiednimi przepisami rozdz. 6 ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi i ustala jego wyniki komisja powołana przez Dyrektora. 

3.  Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z katolickim charakterem szkoły, statutem  

i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły  

w ramach postępowania rekrutacyjnego.  

4.  Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły akceptują kształcenie i wychowanie  

       w duchu nauczania Kościoła Katolickiego. 

 

§ 47 

1. Do szkoły może być przyjęty uczeń do klasy pierwszej w ciągu roku szkolnego przez Dyrektora,  

z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów. 

 

Prawa i obowiązki uczniów. 

§ 48 

Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,  

w tym stosowanego w szkole sytemu oceniania; 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania; 

3) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce; 

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z higieną pracy umysłowej; 

5) dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia; 

6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

9) korzystania z poradnictwa pedagogicznego; 

10) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

11) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; 

12) zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu; 

13) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły; 

14) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

15)  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie  

ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

16) korzystania z pomocy doraźnej; 

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela, w ramach odbywanych zajęć; 



18) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

19) podwyższania oceny bieżącej w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem; 

20) organizowania imprez klasowych i szkolnych poprzez działalność samorządową pod opieką 

wychowawcy; 

21) uzyskania od nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, pomocy w nauce, zarówno  

w przypadku ustalenia oceny niedostatecznej, jak i w przypadku rozwoju swoich 

zainteresowań; 

22) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;  

23) korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem.  

 

 

§ 49 

Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) uczeń zgłasza na piśmie swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego; 

2) przewodniczący samorządu w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem SU przedstawia sprawę 

nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu uczniowskiego 

rozstrzyga sporne kwestie; 

3) nie rozstrzygnięte sprawy sporne są kierowane do Dyrektora; 

4) Dyrektor rozstrzyga wnoszoną sprawę w ciągu 7 dni z zachowaniem przepisów prawa 

i wydaje decyzje, które są ostateczne.  

 

 

§ 50 

1. 1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zwartych w Statucie Szkoły oraz w obowiązujących 

regulaminach; 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

3) brać udział w dniach skupienia i rekolekcjach wyjazdowych (2-3 razy w roku)  

oraz w wycieczkach klasowych; 

4) uczestniczyć (2-3 razy w roku) w uroczystości kościelnej i/lub patriotycznej zgodnie  

z harmonogramem szkolnym;  

5) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności; 

6) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie; 

7) przyjść do szkoły przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji, 

8) w razie spóźnienia, uczeń wchodzi do sali i zajmuje swoje miejsce nie przeszkadzając 

nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, a każde spóźnienie jest odnotowywane i wpływa na 

obniżenie oceny z zachowania; 

9) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych; 

10) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

11) godnie reprezentować szkołę na uroczystościach kościelnych i patriotycznych; 

12) dbania o piękno mowy ojczystej; 

13) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

14)  podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom 

oraz ustaleniom Samorządu klasowego lub szkolnego; 

15) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, innych pracowników 

szkoły i osób dorosłych poprzez: 

a) przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu, 

b) poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka,   

16) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 



17) dbania o dobro, ład i porządek w szkole, w klasie, a w szczególności uczniowie dyżurni 

przygotowują sale do zajęć lekcyjnych, a po jej zakończeniu porządkują swoja klasę 

18) brania aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełniania braków wynikających  

z absencji; 

19) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

20) przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń; 

21) szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń; 

22) naprawienia wyrządzonej szkody; 

23) przebywania na terenie szkoły i nie opuszczania jej terenu podczas przerw; 

24) usprawiedliwienia każdej nieobecności zarówno  przez ucznia niepełnoletniego i pełnoletniego 

niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do 7 dni, licząc od ostatniego dnia 

nieobecności; usprawiedliwienie powinno być: 

a) sporządzone przez rodziców (opiekunów prawnych) w Indeksie ucznia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności,  
b) sporządzone przez rodziców (opiekunów prawnych) z własnego konta w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności i przesyłane w formie wiadomości tekstowej 

wychowawcy przez dziennik elektroniczny Librus.   

25) noszenia mundurka szkolnego codziennego i galowego. 

3. Uczeń biorący udział w zawodach, konkursach szkolnych i poza szkolnych zobowiązany jest  

do przestrzegania zasad zwalniania, ustalonych przez Dyrektora Szkoły; 

4. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na osobistą lub pisemną prośbę rodzica 

wpisaną w Indeksie ucznia lub pisemną próbę wpisaną w dzienniku elektronicznym Librus.  

5. Uczniom zabrania się używania telefonów komórkowych, zegarków typu smartwatch oraz innych 

urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji oraz na terenie szkoły od godziny 7.00 do godziny 

15.00. 

6. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły jakichkolwiek środków zagrażających życiu 

i zdrowiu w tym miedzy innymi: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów, e-papierosów, 

ostrych narzędzi itp.  

7. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły jakichkolwiek symboli i gadżetów niezgodnych 

z doktryną Kościoła Katolickiego (symbole satanistyczne, LGBT i inne okultystyczne) 

8. Uczniom zabrania się w stosunku do innych uczniów stosowania w jakiejkolwiek formie 

przemocy psychicznej - cyberprzemocy. 

9. Za zniszczone przez uczniów mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

10. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego zakupu 

lub naprawy. 

 

§ 51 

1. Ustala się następujące zasady przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych,  zegarków typu smartwatch  i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  

2. Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw międzylekcyjnych, uroczystości,  

a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz 

korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych, zegarków typu smartwatch i innych 

urządzeń elektronicznych. 

3. Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia telefonu, zegarka typu smartwatch  i schowania go  

w torbie/plecaku przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. Telefon, zegarek typu smartwatch 

pozostaje niewidoczny zarówno dla ucznia, jak i pozostałych osób.  

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych  

w toaletach oraz przebieralniach.  

5. Uczeń może korzystać z telefonu, a także innych urządzeń elektronicznych w celu wyszukania 

informacji niezbędnych do realizacji zadań podczas zajęć, po uzyskaniu zgody nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne polecenie.  



6. W pilnych sprawach lub jeśli uczeń czeka na ważną informację (połączenie, SMS, etc.) za zgodą 

sekretariatu można skorzystać z telefonu, zegarka typu smartwatch – jedynie w hallu głównym 

szkoły w obecności nauczyciela lub wychowawcy. 

7. Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania dźwięku na 

jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.  

8. W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie ich w jakikolwiek 

sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

9. Zasady korzystania z telefonów komórkowych  odnoszą się także do smartfonów, urządzeń typu 

smartwatch itp. oraz innych urządzeń elektronicznych takich jak  tablety, odtwarzacze muzyki, 

dyktafony, aparaty cyfrowe, słuchawki itp.  

10. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, zegarki typu smartwatch, odtwarzacze  

i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie wyżej wymienionych 

rodzajów sprzętu. 

12. W przypadku złamania zakazu i nieprzestrzegania przez ucznia powyższych warunków 

dotyczących telefonów komórkowych, zegarków typu smartwatch i innych urządzeń 

elektrycznych na terenie szkoły uczeń oddaje  telefon lub inne urządzenie elektroniczne do 

depozytu w kancelarii szkoły na 3 dni, a w przypadku ponownego złamania zakazu okres ten 

ulega wydłużeniu do 1 tygodnia.    

13. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie oddaje telefonu, zegarka typu smartwatch lub 

innego urządzenia elektronicznego i uporczywie nie stosuje się do powyższych zasad, uczeń ma 

zakaz przynoszenia telefonu, zegarka typu smartwatch  lub innego urządzenia elektronicznego 

do szkoły. 

14. Szczegółowa procedura postepowania wobec ucznia korzystającego na terenie szkoły z telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego zawarta jest w procedurach postępowania 

w trudnych sytuacjach z uczniami. 

 

§ 52 

1. Ustala się następujące zasady postepowania w sytuacjach, gdy uczeń  w stosunku do innych 

uczniów stosuje jakąkolwiek  formę przemocy psychicznej – cyberprzemocy.  

2. W sytuacji otrzymania informacji o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc, która może 

pochodzić  z różnych źródeł, a osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być: poszkodowany 

uczeń, jego rodzice, inni uczniowie — świadkowie zdarzenia, nauczyciele należy przyjąć  

następujący sposób postepowania:  

1) Każdy incydent noszący znamiona przemocy psychicznej należy zgłosić nauczycielowi,  

wychowawcy lub do pedagoga szklonego. 

2) Wychowawca klasy informuje o fakcie Dyrektora szkoły, pedagoga, rodziców lub opiekunów 

prawnych obu stron zajścia. 

3) Ustalić okoliczności zdarzenia, zabezpieczyć dowody, zidentyfikować sprawcę, podjąć 

działania wobec sprawcy cyberprzemocy, zastosować środki dyscyplinarne wobec sprawcy 

cyberprzemocy, podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy, sporządzić dokumentację  

z zajścia. 

3. Uczniowi dopuszczającemu się w stosunku do innych uczniów jakąkolwiek  formy przemocy 

psychicznej – cyberprzemocy obniża się ocenę z zachowania o dwa stopnie bez możliwości 

podwyższenia jej z tym, że ocena ta nie może być wyższa niż poprawna. 

4. Ponadto wobec ucznia sprawcy cyberprzemocy stosuje się kary określone w § 56 ust 2. 

5. Szczegółowa procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia stosującego jakąkolwiek  formę 

przemocy psychicznej - cyberprzemocy zawarta jest w procedurach postępowania w trudnych 

sytuacjach z uczniami. 

 

 



§ 53 
1. Ustala się następujące zasady postepowania w sytuacjach kryzysowych, gdy zagrożone jest zdrowie 

lub życie ucznia, nauczycieli lub pracowników szkoły nie będących nauczycielami. 

2. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone  

w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

3. Uczeń i jego rodzice lub opiekunowie prawni  mają prawo do pełnej informacji o sytuacji  

i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. 

4. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor szkoły. 

5. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca. 

6. Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą 

sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. 

7. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych,  

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły powiadamia pisemnie 

Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

8. Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną 

notatkę z ustaleń i przekazuje ją do wychowawcy klasy /lub Dyrektora szkoły. 

9. W sytuacjach szczególnych, gdy dochodzi do wypadku lub zdarzenia w Szkole albo na zajęciach 

organizowanych poza Szkołą, w wyniku którego zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia, 

nauczycieli lub pracowników szkoły nie będących nauczycielami obowiązuje tryb postępowania 

opisany szczegółowo w procedurach postępowania w trudnych sytuacjach z uczniami. 

 

§ 54 

1. Uczeń zobowiązany jest do zachowania estetycznego wyglądu. 

2. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego. 

3. Mundurek galowy żeński w Liceum składa się z granatowej spódnicy i białej bluzki  

z marynarskim kołnierzem. 

4. Mundurek galowy męski w Liceum składa się z czarnego garnituru, białej koszuli i szkolnego 

krawata. 

5. W skład mundurka wchodzą także wygodne, ale eleganckie buty dostosowane do panujących 

warunków atmosferycznych.  

6. Mundurek codzienny składa się z granatowego mundurka we wzorze określonym przez szkołę.  

7. W okresie letnim (maj, czerwiec, wrzesień) uczeń może nosić mundurek letni – granatowa koszulka 

polo przykrywająca biodra (krótki rękaw bez wystających innych części garderoby). 

8. Strój galowy, uczeń ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego; 

2) egzaminów i konkursów szkolnych i pozaszkolnych; 

3) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji szkoły; 

4) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub Dyrektor 

szkoły.  

9. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom:  

1) ubiór musi być estetyczny, czysty i zadbany oraz należy mundurek nosić zapięty 

2) do mundurka codziennego należy nosić spodnie lub spódnice w jednolitym kolorze 

(ciemnym). 

3) dziewczęta nie mogą nosić zbyt krótkich spódnic lub bluzek odsłaniających ciało, 

4) w letnich miesiącach uczniowie noszą długie spodnie  

5) na terenie budynku szkolnego, sali sportowej uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne 

(nie rysujące podłogi , sznurowadła butów muszą być zawiązane); 

6) wychodząc na zajęcia wychowania fizycznego, uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia; 

7) włosy uczniów nie mogą zasłaniać twarzy, chłopcy powinni mieć krótkie włosy i nie mogą 

zapuszczać brody, dziewczęta przebywając w szkole i podczas uroczystości  mając długie 

włosy, powinny nosić je związane; 



8) uczniowie (dotyczy to dziewcząt i chłopców) nie mogą zmieniać koloru włosów, żelować 

włosów, dziewczęta nie mogą robić makijażu; 

9) dziewczęta mogą nosić skromną biżuterię; 

10) uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej. 

10. Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu, ma wpływ na ocenę 

zachowania ucznia. 

 

Nagrody i kary 

§ 55 

1. W szkole stosuje się system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 

2. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) postęp w nauce (znaczący wzrost średniej ocen; 

3) wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne; 

4) wzorową postawę; 

5) dzielność i odwagę; 

6) służbę na rzecz innych; 

7) pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

8) za 100% obecność na zajęciach szkolnych. 

3. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się 

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy; 

2) ustna pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej; 

3) nagroda Dyrektora; 

4) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia; 

5) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia; 

6) wpis na szkolną stronę internetową i umieszczenie informacji w gablocie szkolnej; 

7) nagroda rzeczowa. 

4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy lub organów Szkoły. 

 

§ 56 

1. Uczeń może być ukarany za: 

1) naruszenie obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie ucznia; 

2) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

3) chuligaństwo, brutalność, wulgarność; 

4) niszczenie mienia społecznego, 

5) spożywanie alkoholu i innych używek, czy środków psychotropowych i przebywa po ich 

wpływem na ternie Szkoły oraz na imprezach  i wycieczkach organizowanych przez Szkołę, 

6) dopuszczenie się w stosunku do innych uczniów stosowania w jakiejkolwiek formie 

przemocy psychicznej cyberprzemocy. 

7) palenie papierosów, e- papierosów w obrębie szkoły i poza nią. 

2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary: 

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy; 

2) ustne upomnienie przez Dyrektora; 

3) powiadomienie rodziców o nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu ucznia, 

4) pisemna nagana Dyrektora szkoły; 

5) zawieszenie ucznia w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesienie do równoległej klasy (w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem 

szkolnym); 



7) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły. 

8) skreślenie z listy uczniów 

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowaniu wobec ucznia kary. Obowiązek ten 

spełnia wychowawca ucznia.  

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

5. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich 

przeproszenia i zadośćuczynienia. 

6. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły 

zobowiązany jest do zadośćuczynienia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor. 

7. Dyrektor szkoły, Pedagog lub Wychowawca, w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę 

lub zniszczenie mienia szkoły, może wyznaczyć uczniowi wykonanie prac na rzecz społeczności 

szkolnej lub środowiska. 

 

§ 57 

1. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, kieruje Dyrektor na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. 

2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor wnioskuje, gdy uczeń poważnie naruszy zasady  

i normy zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności gdy: 

1)  łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze 

nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie; 

4) pije alkohol i przebywa pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na imprezach  

i wycieczkach organizowanych przez Szkołę; 

5) posiada, rozprowadza lub używa substancje psychoaktywne; 

6) stwarza sytuacje zagrażające własnemu bezpieczeństwu lub innych osób; 

7) zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc w stosunku do uczniów lub nauczycieli 

8) po raz kolejny dopuścił się w stosunku do innych uczniów stosowania w jakiejkolwiek formie 

przemocy psychicznej cyberprzemocy. 

 

§ 58 

1. Dyrektor liceum może skreślić ucznia pełnoletniego oraz niepełnoletniego z listy uczniów na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w 

następujących przypadkach: 

 1) uporczywego lekceważenia obowiązków szkolnych i pomimo zastosowania kar niższego 

stopnia – dalszego rażącego naruszenia statutu szkoły; 

2)  nieuczęszczania do szkoły z powodów nieusprawiedliwionych, 

3) dopuszczenie się w stosunku do innych uczniów stosowania w jakiejkolwiek formie przemocy 

psychicznej cyberprzemocy. 

4) znajdowania się pod wpływem alkoholu lub narkotyków; 

5) przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub dopalaczy 

oraz posiadania, przechowywania czy rozprowadzania tych używek na terenie szkoły albo na 

wycieczkach lub innych uroczystościach organizowanych przez szkołę; 

6) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów lub pracowników 

szkołę; 

7)  umyślnego dewastowania mienia szkolnego;  

8)  kradzieży mienia społecznego i prywatnego;  

9)  wejścia w konflikt z prawem, w szczególności popełnienia przestępstwa;  



10) w innych sytuacjach zagrażających współżyciu społecznemu;  

11) uczęszczania przez ucznia tylko na wybrane zajęcia. 

 

§ 59 

1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.  

2. Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia kary. 

3. Dyrektor, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach,  

z powołanym przez siebie przedstawicielem Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie  

w ciągu 7 dni i postanawia : 

1) podtrzymać nałożoną karę; 

2) uchylić karę; 

3) zawiesić wykonanie kary. 

4. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  

 

Zasady i formy współpracy z rodzicami 

§ 60 

1. Rodzice uczniów współdziałają z Dyrektorem i nauczycielami w sprawach wychowania, 

profilaktyki i kształcenia w formie : 

1) zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych); 

2) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji; 

3) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek; 

4)  Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną może uczestniczyć w opracowaniu 

programu wychowawczego - profilaktycznego szkoły; 

5) warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców; 

6) udziału bez prawa głosu przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

na zaproszenie Dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. W ramach współpracy ze szkołą, rodzice mają prawo do: 

1) zapoznawania się z wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi procesu nauczania i oceniania 

wyników nauki, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 

2) uzyskiwania porad pedagoga szkolnego; 

3) znajomości zasad przeprowadzania egzaminów; 

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły poprzez Radę Rodziców; 

7) wypowiadania się w sprawach szkoły poprzez Radę Rodziców. 

3. Do obowiązków rodziców należy: 

1) zapewnienie warunków umożliwiających uczniowi osiąganie jak najlepszych wyników 

kształcenia i wychowania; 

2) wspieranie procesów nauczania i wychowania w szkole; 

3) korzystania z form dokształcania i formacji na terenie szkoły; 

4) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy, w związku z nauką  

i zachowaniem dziecka w szkole; 

5) systematyczne czytanie informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus oraz 

do zapoznania się z ocenami bieżącymi, przewidywanymi i klasyfikacyjnymi swoich dzieci 

6) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

7) uczestniczenie w spotkaniach, rekolekcjach i zebraniach rodziców organizowanych przez 

szkołę; w przypadku braku możliwości udziału w zebraniu rodzice lub opiekunowie prawni 



zobowiązani są do osobistego skontaktowania się (w terminie 14 dni od daty zebrania)  

z wychowawcą, w celu zapoznania się z wynikami nauczania lub innymi sprawami, dla 

omówienia których zorganizowano zebranie; 

8) dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły i nie opuszczanie zajęć szkolnych bez 

ważnej przyczyny; 

9) usprawiedliwianie niezwłocznie nieobecności ucznia w szkole najpóźniej 7 dni po zakończeniu   

     absencji poprzez: 

a) sporządzone w Indeksie ucznia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 

nieobecności,  
 b) sporządzone z własnego konta w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 

nieobecności i przesyłane w formie wiadomości tekstowej wychowawcy przez dziennik 

elektroniczny Librus.  Pu upływie dwóch tygodni nie ma możliwości usprawiedliwienia 

nieobecności dziecka w szkole, a dziennik elektroniczny Librus zostaje automatycznie 

zablokowany. 

10) zapoznania się na pierwszym zebraniu rodziców z kalendarzem szkolnym – na cały rok 

szkolny, który przewiduje wszystkie terminy rekolekcji, wyjazdów i uroczystości szkolnych, 

by można było dostosować organizacje życia rodzinnego do tych wydarzeń, 

11) zapewnienie obecności dziecka na rekolekcjach, uroczystościach pozaszkolnych i wycieczkach 

szkolnych, 

12) dbanie o to, by uczeń nosił mundurek codzienny i świąteczny – w dni wyznaczone  

w kalendarzu szkolnym, a w przypadku zapomnienia mundurku dowieźć, uczniowi do szkoły 

13) wyrównywania strat za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci w szkole. 

4. Uczestnictwo ucznia w wydarzeniach organizowanych przez szkołę i ujętych w Kalendarzu 

szkolnym ma charakter obowiązkowy i nie wymaga  zgody rodziców czy opiekunów prawnych. 

5. Uczestnictwo ucznia w innych wydarzeniach pozaszkolnych wymaga zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

6. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego powinna być wyrażona poprzez  złożenie pisemnego 

oświadczenia w indeksie ucznia lub w formie pisma ustalonego przez szkołę.  

7. Uczeń powinien przedstawić zgodę nauczycielowi lub wychowawcy przed wyjściem ze szkoły na 

zaplanowane wcześniej wydarzenie.    

 


