
Regulamin Szkolny 

Zespół Szkół Zakonu Pijarów 

im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 
 

 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza stanowi wspólnotę uczniów, 

nauczycieli i rodziców. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi            

i Liceum Ogólnokształcące. 

 Decyzję o rozpoczęciu nauki w Zespole Szkół Zakonu Pijarów podejmują rodzice oraz uczeń 

(szczególnie Liceum) w sposób świadomy, co jest równoznaczne z akceptacją katolickiego charakteru 

szkoły. 

Niniejszy Regulamin ma za zadanie uregulowanie zachowań i relacji, w jakich pozostają 

uczniowie tego Zespołu Szkół. 

Postanowienia ogólne 

1. Reprezentację uczniów stanowi Samorząd Szkolny. 

2. Sposób powstania i tryb działania Samorządu Szkolnego określa Regulamin Samorządu 

Szkolnego. 

3. Opiekuna (opiekunów) Samorządu Szkolnego powołuje Dyrektor Szkoły spośród nauczycieli 

zaproponowanych przez Samorząd Szkolny. 

4. Regulamin Samorządu Szkolnego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Zgodność Regulaminu Samorządu Szkolnego ze Statutem Szkoły stwierdza Dyrektor Szkoły. 

Prawa ucznia 

1. Podstawowym prawem ucznia jest zdobywanie rzetelnej wiedzy i kształtowanie osobowości  

w duchu etyki chrześcijańskiej. 

2. Uczeń ma prawo do: 

a) opieki duszpasterskiej, przez którą rozumie się: przeżywanie roku liturgicznego, posługę 

sakramentalną, rekolekcje, spotkania pozalekcyjne, wyjazdy o charakterze religijnym  

i indywidualne kierownictwo duchowe; 

b) poszanowania godności osobistej, co oznacza poszanowanie uczuć, przekonań i dobrego 

imienia oraz nietykalność osobistą; 

c) czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w kształtowaniu życia Szkoły,  poprzez 

formułowania i przekazywania swoich opinii i propozycji za pośrednictwem Samorządu 

Szkolnego; 

d) znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań poszczególnych 

nauczycieli; 

e) jawnej, systematycznej i umotywowanej oceny swoich wiadomości i umiejętności; 

f) objaśnienia przez nauczyciela popełnionych przez siebie błędów; 

g) zgłoszenia wniosku o przyznanie indywidualnego programu lub toku nauki w przypadku: 

 wykazywania szczególnych uzdolnień i zainteresowań (od klasy IV szkoły podstawowej 

oraz od klasy II Gimnazjum i klasy II Liceum). 

 długiej choroby lub nieobecności w szkole spowodowanej wyjazdem. 



3. Szkoła ma za zadanie dopomóc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów, dlatego: 

a) uczeń ma prawo inicjatywy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i zrzeszania się w kołach 

zainteresowań, o ile nie koliduje to z trybem nauki i hierarchią wartości obowiązującą  

w szkole; 

b) nauczyciele są zobowiązani do pomocy w realizacji inicjatyw uczniów; 

c) nauczyciele w zakresie swoich przedmiotów informują uczniów o organizowanych 

olimpiadach i konkursach oraz udzielają pomocy w przygotowaniu się do nich; 

d) zainteresowani uczniowie mają prawo do uzyskania od nauczycieli  ponadprogramowych 

informacji i wyjaśnień. 

4. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System 

Oceniania Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu.  

Powinności i obowiązki ucznia 

1. Świadoma decyzja wyboru Szkoły zobowiązuje ucznia do utożsamiania się w swoim życiu  

z wartościami chrześcijańskimi i dawania im świadectwa. 

2. Powinnością ucznia jest uczestnictwo w szkolnych uroczystościach religijnych, które wpisane są 

w kalendarium szkoły jako obowiązkowe dla wszystkich uczniów. O uczestnictwie w programie 

formacji chrześcijańskiej uczeń rozstrzyga we własnym sumieniu. Nieuczestniczenie  

w tej formacji nie może być sankcjonowane. 

3. Uczeń ma obowiązek stosowania się do zarządzeń i poleceń wydawanych przez Dyrekcję Szkoły 

i Wychowawcę klasy. 

4. Obowiązkiem ucznia jest uczestnictwo w lekcjach i wszelkich zajęciach traktowanych jako 

obowiązkowe. 

5. Uczeń powinien zachowywać się kulturalnie wobec wszystkich pracowników Szkoły, koleżanek  

i kolegów oraz osób obcych. 

6. Uczeń jest zobowiązany do reagowania, w miarę swoich możliwości, na przypadki naruszania 

Regulaminu oraz powszechnych norm współżycia międzyludzkiego. 

7. Powinnością ucznia jest dbanie o własne zdrowie, higienę i sprawność fizyczną. 

8. Obowiązkiem ucznia jest troska o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie. 

Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia w pomieszczeniach 

szkolnych. Każda klasa ponosi odpowiedzialność materialną za salę, z której korzysta. 

9. Dyżurni klasowi zobowiązani są do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, m.in. wietrzenia 

sal w czasie przerw, przygotowania klasy do lekcji. 

10. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania następujących przepisów: 

a) usprawiedliwień nieobecności ucznia w Szkole oraz wszelkich zwolnień dokonują rodzice  

w sygnowanym przez Szkołę zeszycie usprawiedliwień lub dzienniku elektronicznym. Uczeń 

ma obowiązek przedstawienia usprawiedliwienia w ciągu tygodnia, po powrocie do szkoły 

(przy nieobecności powyżej trzech dni rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy 

lub Szkoły). 

W liceum w nagłych sytuacjach (złe samopoczucie, sytuacja rodzinna) zwolnienie ucznia 

może nastąpić za zgodą rodzica poprzez dziennik elektroniczny u wychowawcy/dyrekcji 

szkoły. Uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbiera rodzic/prawny opiekun. 

 

b) posiadania i noszenia stroju codziennego (dotyczy uczniów szkoły podstawowej  

i gimnazjum) i galowego obowiązującego w szkole w dniach określonych przez szkołę.  



c) ucznia obowiązuje schludny wygląd (tradycyjna fryzura, makijaż jedynie dyskretny  

u dziewcząt z liceum, a kolczyki jedynie w uszach – u dziewcząt, długie spodnie – chłopcy, 

spódnica do kolan - dziewczęta);  

d) ucznia obowiązuje korzystanie z szatni i zmiana obuwia na czyste i nie niszczące podłóg  

– wyłącznie tenisówki, pantofle lub sandały na niskim obcasie; 

11. Uczniowie mogą dekorować pomieszczenia pod warunkiem, że jest to zgodne  

z powszechnym poczuciem estetyki i nie powoduje żadnego uszkodzenia sali. Zawsze jest 

wymagana zgoda Wychowawcy. 

12. Uczniom nie wolno: 

a) kupować, posiadać i pić alkoholu, kupować, posiadać i palić papierosów, e-papierosów,  

a także używać jakichkolwiek środków odurzających; przekroczenie tego przepisu powoduje 

ograniczenie przywilejów ucznia  oraz inne konsekwencje, zgodnie z regulaminem szkolnym 

– Kary; 

b) zakłócać spokoju w czasie lekcji i zachowywać się nadmiernie hałaśliwie na przerwach; 

c) zachowywać się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych; 

d) opuszczać terenu szkolnego podczas przerw i zajęć szkolnych; na opuszczenie zajęć 

szkolnych może wyrazić zgodę jedynie Wychowawca, a w razie jego nieobecności 

Dyrektor Szkoły; zgoda musi być potwierdzona pisemnie w zeszycie usprawiedliwień  

i dzienniku elektronicznym; 

e) nie będąc do tego uprawnionym, niszczyć, uszkadzać, usuwać lub zmieniać zapisu cudzych 

danych komputerowych albo w inny sposób utrudniać osobie uprawnionej korzystanie  

z pracowni komputerowej oraz wprowadzać do Internetu treści niezgodnych z ideałami 

wychowawczymi Szkoły. 

f) zabrania się używania w czasie lekcji, a w szkole podstawowej również w czasie przerw, 

prywatnych urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, tablety, laptopy, dyktafony 

itp.). Uczeń może uzyskać zgodę od nauczyciela na korzystanie z tychże urządzeń. 

g) zabrania się uczniom nieuprawnionym wykonywania zdjęć, nagrań dźwiękowych,  

nagrań video na terenie szkoły; 

h) zabrania się samowolnego malowania obiektów szkolnych (zabudowań, ogrodzenia itp.) 

13. Zabroniona jest przynależność uczniów do organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne  

z międzyludzkimi zasadami tolerancji i wartościami chrześcijańskimi. 

14. Uczeń zobowiązany jest do: 

a) terminowego zwrotu książek do biblioteki; 

b) poszanowania wszelkich dokumentów wydanych przez Szkołę; 

Nagrody 

1. Pochwała Nauczyciela wobec klasy. 

2. Pochwała Wychowawcy wobec klasy. 

3. Pochwała Dyrektora udzielona w obecności Wychowawcy i klasy. 

4. Pochwała Dyrektora wobec wspólnoty szkolnej. 

5. Przedstawienie najlepszych uczniów w danym semestrze podczas spotkania z rodzicami. 

6. Stypendium szkolne dla piętnastu uczniów z najwyższą średnią ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

realizowanych w szkole (obowiązkowych i dodatkowych) oraz z co najmniej bardzo dobrą oceną 

z zachowania, przyznawane na jeden okres klasyfikacyjny. 

7. Wyróżnienie nagrodą rzeczową podczas zakończenia roku szkolnego za: wyniki w nauce, 

wzorowe zachowanie, najlepszą frekwencję, aktywny udział w życiu klasy i Szkoły. 



Kary 

1. Upomnienie Wychowawcy/Nauczyciela (wiadomość do rodziców z kopią  

do wychowawcy). 

2. Uwaga Wychowawcy/Nauczyciela (wiadomość do rodziców z kopią do wychowawcy). 

3. Upomnienie Dyrektora Szkoły. 

4. Nagana Wychowawcy wobec klasy z powiadomieniem rodziców, równoznaczna  

z obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień. Naganę Wychowawcy może między innymi 

otrzymać uczeń, który z powodów nieusprawiedliwionych opuścił powyżej 15 godzin. 

5. Uwaga Dyrektora, która skutkuje obniżeniem oceny z zachowania do poprawnej. Uwagę 

Dyrektora może między innymi otrzymać uczeń, który z powodów nieusprawiedliwionych 

opuścił ponad 25 godzin. 

6. Nagana Dyrektora udzielona uczniowi w obecności Wychowawcy i klasy w przypadku 

poważnego naruszenia regulaminu szkolnego – równoznaczna z obniżeniem oceny  

do nieodpowiedniej oraz utratą przyznanego stypendium. Naganę Dyrektora może między innymi 

otrzymać uczeń, który z powodów nieusprawiedliwionych opuścił 40 i więcej godzin. 

7. Ograniczenie przywilejów ucznia podjęte przez Dyrektora Szkoły do momentu wydania 

ostatecznej decyzji przez Radę Pedagogiczną, która w takim wypadku może: 

a) zwrócić się do Rodziców ucznia o przeniesienie do innej Szkoły; 

b) zwrócić się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej placówki; 

c) wyrazić zgodę na warunkowe ukończenie okresu lub roku; 

d) skreślić z listy uczniów; 

8. Rada Pedagogiczna ma prawo podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy  uczniów  

w przypadku opuszczenia przez niego 50 godzin obowiązkowych zajęć szkolnych bez ich 

usprawiedliwienia; 

9. Punkt 6c – 6d oraz punkt 7. dotyczą tylko uczniów Liceum Ogólnokształcącego. 

10. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku noszenia stroju codziennego i galowego 

obowiązującego w szkole lub niewłaściwego stroju ustala się następujące kary: 

a) upomnienie – przy jednorazowym braku stroju 

b) uwaga Wychowawcy – przy trzykrotnym braku stroju 

c) nagana Wychowawcy – przy pięciokrotnym braku stroju 

d) uwaga Dyrektora Szkoły – jeżeli mimo wcześniejszych kar uczeń nadal  

nie wywiązuje się z tego obowiązku 

11. Kara jest udzielana adekwatnie do czynu. Widoczna poprawa zachowania ucznia pozwala 

wychowawcy podnieść ocenę o jeden stopień, maksymalnie do dobrego. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczeń ma prawo zwrócenia się do Samorządu Szkolnego z prośbą o interwencję  

lub poręczenie u Wychowawcy, Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

2. Kwestie sporne oraz wszelkie sytuacje konfliktowe związane z zastosowaniem Regulaminu 

rozstrzyga: 

a) Wychowawca klasy po wysłuchaniu stron konfliktu; 

b) Pedagog, Psycholog, Prefekt na prośbę Dyrektora lub Wychowawcy; 

c) Dyrektor Szkoły na prośbę Wychowawcy, jeśli ten nie widzi możliwości rozwiązania sporu. 

3. Kwestie sporne, nie objęte Regulaminem, rozstrzyga się w oparciu o aktualne akty prawne 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Uchwały Rady Pedagogicznej. 



4. Prawo zgłaszania poprawek do Regulaminu przysługuje Dyrektorowi Szkoły,  

Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Szkolnemu. 

5. Koszty pobytu opiekunów w trakcie wyjazdów szkolnych ponoszą uczestnicy. 


