WEWNĘTRZNY REGULAMIN UCZNIOWSKI
KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W SZCZECINIE
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7września 1991 r. O systemie oświaty z późniejszymi
zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonej uzależnieniem, Dz. U. Z 2003 r. Nr 26. Poz. 226., Statutu Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w dalszej części nazywanego liceum
może zostać absolwent szkoły gimnazjalnej.
2. Uczniami liceum zostają absolwenci gimnazjum, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym
zgodnie z odrębnymi przepisami, uzyskali wystarczają liczbę punktów do rozpoczęcia
nauki w szkole i wyrazili pisemnie wolę nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.
3. Uczniem liceum przestaje być osoba która:
a) zrezygnowała z nauki w liceum zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) została skreślona z listy uczniów zgodnie ze statutem liceum,
c) uzyskała świadectwo ukończenia liceum.
4. Postanowienia regulaminu obowiązują: uczniów, kadrę pedagogiczną i wszystkich
pracowników liceum.
5. Nadrzędnym celem regulaminu jest stworzenie bezpiecznego środowiska wychowawczego
przez określenie podstawowych praw i obowiązków, w celu wspierania rozwoju
osobowości młodzieży w kierunku pełnej dojrzałości indywidualnej i społecznej.
6. Przez pełną dojrzałość regulamin rozumie umiejętność życia i postępowania zgodnego z
nauczaniem Kościoła Katolickiego.
7. Regulamin obowiązuje uczniów i pracowników liceum w czasie wszystkich zajęć
organizowanych przez szkołę i poza szkołą.
8. Uczniów liceum obowiązuje zakaz spożywania i propagowania w jakiejkolwiek formie:
alkoholu, papierosów i narkotyków.
9. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian na wniosek dyrektora rada pedagogiczna,
zgodnie z własnym regulaminem, po zasięgnięci opinii samorządu uczniowskiego i rady
rodziców.
10. Wszystkie sprawy nie określone przez niniejszy regulamin są rozstrzygane zgodnie z
obowiązującym prawem oświatowym i ze statutem liceum.
II PRAWA UCZNIÓW
Uczeń ma prawo do:
1. Opieki duszpasterskiej, pedagogicznej i dydaktycznej.
2. Przebywania na terenie szkoły w środowisku sprzyjającym nauce i wolnym od: przemocy,
wulgarności, alkoholu, nikotyny, narkotyków i promowania subkultur.
3. Zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły oraz
pomocy kadry pedagogicznej.
4. Przedstawiania swoich opinii i wątpliwości:
dyrekcji szkoły, nauczycielom,
wychowawcom, radzie rodziców, samorządowi szkolnemu oraz uzyskania na nie
wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

5. Poszanowania godności własnej osoby.
6. Wyrażania zgodnej z prawdą opinii o życiu szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej
godności osobistej.
7. Znajomości statutu, regulaminów wewnętrznych liceum, przedmiotowych systemów
oceniania z nauczanych przedmiotów i kryteriów ocen ze sprawowania.
8. Uzyskania prawa do indywidualnych form kształcenia w przypadku szczególnych potrzeb
edukacyjnych. Zgodę na indywidualne formy kształcenia wydaje dyrektor szkoły zgodnie z
odrębnymi przepisami.
9. Uzyskania pełnej informacji o egzaminie maturalnym, a w szczególności o jego formach
i wymaganiach.
10. Otrzymania informacji o możliwościach dalszego kształcenia.
11. Swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, organizowanych w liceum.
12.Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii.
13. Oceniania swojej wiedzy w sposób jawny i zgodny ze szkolnym regulaminem oceniania.
14. Uzyskania informacji, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie
prac klasowych, które powinny zostać wpisane do dziennika.
15. Pisania maksymalnie trzech prac klasowych tygodniowo.
16. Uzyskania w przypadku trudności dodatkowej pomocy nauczyciela w ramach konsultacji.
17. Opieki ze strony nauczycieli przy organizowaniu różnorodnych zajęć edukacyjnych.
18. Uzyskania: pełnej informacji o olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz pomocy
organizacyjnej i naukowej w przygotowaniu do uczestnictwo w nich.
19. Aktywnego uczestniczenia w życiu klasy, szkoły, samorządu i wydawania gazetki
szkolnej.
20. Reprezentowania klasy i szkoły w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, naukowych
lub sportowych..
21. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły, po uzyskaniu zgody opiekuna
sali i dyrektora szkoły na zasadach ustalonych przez regulamin sali.
22. Odwołania się do dyrektora szkoły od oceny lub decyzji nauczyciela, wychowawcy,
samorządu szkolnego i rady pedagogicznej, jeżeli zachodzą szczególne warunki, które
postawiły ucznia w złym świetle.
23. Poinformowania osobiście lub za pośrednictwem samorządu uczniowskiego: dyrektora
szkoły, wychowawcę, pedagoga o wszystkich przypadkach nieprzestrzegania zapisanych
w regulaminie praw uczniów.
III. OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczniowie liceum są zobowiązani do:
1. Uczestniczenia w organizowanych przez liceum uroczystościach religijnych, mszach
świętych, dniach skupienia i rekolekcjach.
2. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na obowiązkowe zajęcia lekcyjne.
3. Wyjaśnienia wszystkich nieobecności na lekcjach,
poprzez przedstawienie
usprawiedliwienia napisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów .
4. Posiadania zeszytu usprawiedliwień.
5. Nie oszukiwania podczas różnych form sprawdzianów przez ściąganie lub odpisywanie.
6. Nie opuszczania szkoły przed zgodnym z planem zajęć w danym dniu zakończeniem lekcji
bez zgody wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły.
7. Systematycznego i pilnego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, a w szczególności
samodzielnego odrabiania zadań i prac domowych.
8. Pilnej i systematycznej pracy podczas lekcji.
9. Wykonywania poleceń: dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły.
10. Grzecznego postępowania wobec wszystkich osób.

11. Nie używania wulgarnego języka i subkulturowych akcesoriów oraz symboli.
12. Szanowania symboli: religijnych, narodowych i państwowych.
13. Poszanowania mienia szkoły, mienia społecznego i własności innych uczniów.
W przypadku wyrządzonej szkody sprawca powinien natychmiast poinformować
dyrekcję szkoły i naprawić szkodę.
14. Do przychodzenia do szkoły ubranym w strój szkolny noszony w sposób schludny,
skromny i estetyczny.
15. Nie noszenia: biżuterii, symboli subkulturowych, makijażu oraz długich włosów i zarostu
u chłopców.
IV. NAGRODY STOSOWANE W LICEUM
Pochwała pisemna wychowawcy klasy.
Pochwała pisemna dyrektora szkoły
Przyznanie stypendium naukowego - zgodnie z zasadami regulaminu stypendialnego.
Wyróżnienie nagrodą książkową podczas zakończenia roku szkolnego za: wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie, pełną frekwencję i aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
5. List pochwalny dla rodziców ucznia.
6. Wytypowanie do stypendiów i nagród: miejskich lub krajowych.
1.
2.
3.
4.

V. KARY STOSOWANE W LICEUM
1. Upomnienie pisemne wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców.
2. Nagana pisemna dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców.
3. Zawieszenie w prawach ucznia podjęte przez dyrektora szkoły do momentu wydania
ostatecznej decyzji przez Radę Pedagogiczną, która w takim wypadku może pojąć zgodnie
ze statutem liceum uchwałę w sprawie:
 wyrażenia zgody na warunkowe ukończenie semestru lub klasy,
skreślenia z listy uczniów, co może nastąpić wówczas, gdy postawa ucznia godzi w
bezpieczeństw Aneks nr 1/2009 do Regulaminu uczniowskiego Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie dla którego organem
prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.
W rozdziale III po zdaniu „ Uczniowie liceum są szczególnie zobowiązani do: zostaje
wykreślona treść punku 1 i zastąpiona zdaniem:
Uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych wynikających z
planu pracy szkoły.
 o uczniów lub szkoły zgodnie ze statutem liceum,
 innych decyzji zgodnie ze statutem liceum,
 zawieszenia wykonania decyzji o skreśleniu z listy uczniów po uzyskaniu poręczenia ze
strony wychowawcy lub innego nauczyciela.
4. W wypadku poważnego przekroczenia regulaminu szkolnego przez całą klasę, zawieszenie
w prawach ucznia może dotyczyć całej klasy.

Aneks nr 1/2009 do Regulaminu uczniowskiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie dla którego organem prowadzącym jest
Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.
W rozdziale III po zdaniu „ Uczniowie liceum są szczególnie zobowiązani do: zostaje
wykreślona treść punku 1 i zastąpiona zdaniem:
Uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych wynikających z
planu pracy szkoły.

