
Regulamin szkolny Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda
Traugutta w Chojnicach

PRAWA UCZNIA

§ 1.

Uczeń ma prawo do:

1). Opieki duszpasterskiej.
2). Jawnej i systematycznej oceny swych wiadomości i umiejętności z poszczególnych
przedmiotów w ciągu trymestrów oraz umotywowania oceny trymestralnej i rocznej.
3). Klasyfikacji z przedmiotów niezależnej od sprawowania.
4). Promocji i ukończenia szkoły także z najniższą oceną ze sprawowania.
5). Znajomości kryteriów oceny i wymagań poszczególnych nauczycieli.
6). Znajomości oceny trymestralnej i oceny rocznej najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, uczeń i
jego rodzice mają prawo do informacji o ocenie niedostatecznej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Informacji udzielają nauczyciele przedmiotowi w formie wpisu do zeszytu z
właściwego przedmiotu lub w formie maila do rodziców lub drogą telefoniczną.
7). Odwołania od oceny, co do trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej, w terminie 7 dni po
zakończeniu zajęć edukacyjnych.
8). Powtórzenia roku edukacyjnego za zgodą Rady Pedagogicznej.
9). Promowania poza normalnym trybem z klasy pierwszej i drugiej do programowo wyższej.
Prawo to przysługuje uczniom uzyskującym oceny celujące i bardzo dobre.
10). Indywidualnego toku nauczania, jeśli w jakiejś dziedzinie wykazuje specjalne
uzdolnienia i zainteresowania. Decyzję o promowaniu poza normalnym trybem oraz o
indywidualnym toku nauczania podejmuje Rada Pedagogiczna.
11). Poinformowania o terminie i zakresie obowiązującej treści wypracowania klasowego
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Liczba wypracowań klasowych nie może
przekraczać dwóch w ciągu tygodnia, a jednego w ciągu dnia (nie dotyczy to tzw.
„kartkówek”, które obejmują wąski zakres materiału).
12). Opieki i pomocy nauczycieli przy organizowaniu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
13). Udziału w kołach przedmiotowych, uzyskiwania dodatkowych informacji i wyjaśnień
poszerzających jego zainteresowania.
14). Pełnej informacji o olimpiadach przedmiotowych, konkursach, itp. oraz pomocy w
przygotowaniu się do nich.
15). Kulturalnego wyrażenia swej opinii na temat życia szkoły, formułowania wniosków,
propozycji zmian.
16). Interwencji przedstawicieli młodzieży u wychowawcy, dyrektora i Kapituły Szkolnej w
sytuacjach konfliktowych bądź grożących zawieszeniem w prawach ucznia lub skreślenia z
listy uczniów.
17). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na podstawie
zaświadczenia lekarza specjalisty.
18). Poszanowania godności osobistej.
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POWINNOŚCI I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 2.

Uczeń powinien:

1). Brać udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach szkolnych i religijnych:
Mszach świętych, dniach skupienia i rekolekcjach.
2). Uczęszczać regularnie do szkoły i przygotowywać się do lekcji oraz brać czynny udział
we wszystkich formach zajęć przewidzianych kalendarzem szkolnym.
3). Uczestniczyć w codziennie odbywającym się „kwadransie” (na kwadrans przed
rozpoczęciem lekcji, tj. o godz. 7.45).
4). Utożsamiać się w swoim życiu z wartościami chrześcijańskimi i dawać im świadectwo.
5). Reagować na wszelkie przejawy zła.
6). Dbać o swoje zdrowie, higienę i sprawność fizyczną.
7). Troszczyć się o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie. Każda klasa
ponosi odpowiedzialność za swoją salę i używane sprzęty szkolne.
8). Nie opuszczać samowolne zajęć. Zgodę na zwolnienie z lekcji może wyrazić jedynie
wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły.
9). Przychodzić do szkoły w obowiązującym stroju, który zatwierdzonym został przez Radę
Pedagogiczną. Obowiązują zatem:
9.1 Na co dzień koszulki polo z krótkim rękawkiem z wyszytym logiem szkoły + spodnie, lub
w przypadku dziewczyn, spodnie albo spódniczki w kolanko. Kolor koszulek pozostaje
jednakowy dla wszystkich uczniów i jest nim kolor granatowy i jasno niebieski. Wierzchnie
nakrycie stanowią granatowe polarki (chłopcy) lub błękitne polarki (dziewczynki).
9.2 Podczas uroczystości szkolnych i świąt obowiązuje biała koszulka polo pod granatową
marynarką z logiem szkoły + spodnie koloru czarnego lub granatowego szyte na kant, lub w
przypadku dziewczyn, spodnie albo spódniczki w kolanko koloru czarnego lub granatowego.
9.3 Konsekwencją braku odpowiedniego stroju będzie powiadomienie rodziców lub
prawnych opiekunów.  Brak stroju szkolnego podlega ocenie zgodnie z WSO.
9.4 Pozostała cześć garderoby powinna być schludna, czysta dostosowana do miejsca pobytu.
W szczególności:

a) dziewczęta – spodnie, spodenki, spódniczki, sukienki o długości nie krótszej niż 10
cm nad kolankiem.

b) noszenie legginsów jedynie na zajęciach sportowych.
c) odzież nie może mieć obraźliwych, wulgarnych - związanych z  okultyzmem -

emblematów. Zabrania się manifestowania strojem przynależności do subkultur
młodzieżowych, ideologii oraz partii politycznych niezgodnych z nauczaniem
Kościoła.

d) dopuszcza się delikatny i naturalny makijaż dla dziewcząt (cienie neutralne bez
intensywnych kolorów) w przypadku trądziku, blizn i innych zmian skóry –
dopuszczalne jest stosowanie korektorów lub pudrów.

e) dozwolone jest malowanie paznokci u dziewcząt w naturalnych kolorach.
f) dodatki i biżuteria powinna być skromna, bezpieczna. Dopuszcza się noszenie przez

uczennice kolczyków, zabrania się noszenia kolczyków przez chłopców.
g) zabrania się eksponowania kolczyków w inny miejscach niż uszy, tym samym –

piercing oraz tatuowanie ciała jest niedopuszczalne. Osoby które wcześniej (przed
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podjęciem nauki w naszej szkole), posiadały tatuaże, dziurki widoczne po zdjęciu
kolczyków w innych miejscach niż uszy, muszą zadbać o  zabezpieczenie i
zasłonięcie.

h) elementy dekoracyjne (np. paski, buty i inne) nie powinny zwierać agresywnych
akcentów – tzn. ćwieków, łańcuchów, żyletek, agrafek itp.

i) włosy uczniów powinny być zadbane, w naturalnych kolorach, dopuszczalna jest
delikatna koloryzacja w odcieniach zbliżonych do naturalnych odcieni włosów.
Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno kształt i kolor muszą mieć
naturalny charakter – bez intensywnej koloryzacji, zmiany struktury włosa (np. dredy)
– przycinania czy strzyżenia kojarzącego się z subkulturami. Uczniowie, którzy mają
długie włosy powinni zadbać   o to, aby włosy nie przeszkadzały im w pracy ( np.
przez upięcie, związanie).

10). Bezwzględnie rezygnować z używania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów i
stosowanie jakichkolwiek środków odurzających.
11). Bezwzględnie rezygnować z dystrybucji narkotyków i wszelkich środków odurzających.
12). Unikać miejsc publicznych, w których nie będzie mógł przestrzegać norm etycznych.
13). Mieć wyłączone telefony komórkowe i wszelkie urządzenia elektroniczne (poza
dozwolonymi przez nauczyciela) w czasie lekcji. W razie nie przestrzegania tego przepisu,
nauczyciel ma prawo odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazać je
dyrekcji szkoły. Po odbiór niniejszych urządzeń elektronicznych muszą osobiście zgłosić się
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
14). Przygotować ławki do zajęć w czasie przerwy poprzedzającej lekcje. Pozostawienie na
blacie jedynie przyborów do pisania, zeszytu i książki z danego przedmiotu i innych
niezbędnych pomocy naukowych. W szczególności na ławce i krzesłach nie powinny
znajdować się :
14.1 Jedzenie i picie,
14.2 Rzeczy rozpraszające uwagę,
14.3 Części garderoby.
15). Odwieszać na czas trwania lekcji swoje nakrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze itp.) w
szatni.
16). Zachowywać się tak, aby umożliwić nauczycielowi prowadzenie lekcji, a w
szczególności respektować jego polecenia.
17). Odznaczać się szacunkiem i kulturą osobistą wobec nauczyciela, wychowawcy, dyrekcji,
pracowników szkoły i kolegów.
18). Utrzymywać porządek wokół swojej ławki i w klasie.
19). Nie spożywać posiłków, nie pić napoi i nie żuć gumy podczas lekcji.
20). Pracować samodzielnie w trakcie prac kontrolnych, kartkówek i innych form
sprawdzania wiadomości.
21). Nie wywieszać informacji i plakatów na gazetkach klasowych i szkolnych bez
konsultacji z nauczycielem lub wychowawcą.
22). Nie nagrywać i nie filmować bez zgody nauczyciela lekcji.
23). Nie słuchać w trakcie przerwy głośnej muzyki.
24). Nie siadać na parapetach.
25). Nie opuszczać samowolnie terenu szkoły.
26). Zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom i nauczycielom tych klas, w
których trwają jeszcze lekcje.
27). Pozostawia klasę w ogólnym porządku, zbierając śmieci, ustawiając ławki oraz krzesła
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stawiając na ławkach.
28). Sprawdzać, czy dekoracje w klasie i jej pobliżu nie wymagają poprawienia i w razie
potrzeby przywracać je do stanu, w którym zdobią, a nie szpecą klasę i szkołę.
29). Pozostawiać w szatni porządek.

§ 3.

Przynależność do organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne z międzyludzkimi
zasadami tolerancji czy wartościami chrześcijańskimi jest zabroniona.

§ 4.
Przestrzeganie powyższych zasad regulaminu obowiązuje również podczas wszystkich form
zajęć prowadzonych poza szkoła.

USPRAWIEDLIWIANIE ABSENCJI UCZNIÓW

§ 5.

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia przebiega w następujący sposób:

1) Nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwia wychowawca klasy, w uzasadnionych
przypadkach dyrektor szkoły.
2) Pisemną prośbę o usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole wnoszą rodzice lub sam
pełnoletni uczeń.
3) Formą usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest także zwolnienie lekarskie.
4) Pisemna prośba o usprawiedliwienie nieobecności ucznia musi zawierać powód absencji.
5) W przypadku nieobecności trwającej dłużej (powyżej 3 dni) prośba rodziców o
usprawiedliwienie nieobecności powinna być dostarczona lub wysłana pocztą nie później niż
w 5 dniu nieobecności ucznia w szkole (możliwa jest również informacja telefoniczna).

6) Po powrocie do szkoły usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone
wychowawcy klasy na pierwszym „kwadransie”, ostatecznie nie później niż na drugiej od
powrotu do szkoły lekcji wychowawczej.
7) Samowolne wyjścia za szkoły nie będą usprawiedliwiane.
8)  Nieobecność na Mszy św. bez możliwości podania uzasadnionego powodu przez rodziców
również nie będzie usprawiedliwiana.

NAGRODY

§ 6.

Uczeń może być nagrodzony w następujący sposób:
1). Pochwała wychowawcy wobec klasy
2). Pochwała dyrektora wobec wspólnoty szkolnej.
3). Przedstawienie najlepszych uczniów w danym semestrze podczas spotkania z rodzicami.
4). Przyznanie stypendium naukowego- zgodnie z zasadami regulaminu stypendialnego.
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5). Wyróżnienie nagrodą książkową podczas zakończenia roku szkolnego za: wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie, pełną frekwencje i aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
6). Zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny lub kurs językowy organizowany w ramach
międzynarodowych kontaktów szkoły.

KARY

§ 7.

Uczeń może być ukarany w następujący sposób:
1). Nagana wychowawcy wobec klasy.
2). Nagana dyrektora wobec wspólnoty szkolnej z powiadomieniem rodziców.
3). Zawieszenie w prawach ucznia podjęte przez dyrektora szkoły do momentu wydania
ostatecznej decyzji przez Kapitułę Szkoły, która w takim przypadku może:
3).1 Wyrazić zgodę na warunkowe ukończenie semestru lub klasy.
3).2 Skreślić z listy uczniów, co może nastąpić wówczas, gdy postawa ucznia godzi w dobre
imię wiary, Kościoła lub szkoły.
4). W wypadku poważnego przekroczenia regulaminu szkolnego przez całą klasę,
zawieszenie w prawach ucznia może dotyczyć całej klasy.
5). Wychowawca lub dyrekcja, w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami, może ustalić
następującą formę zadośćuczynienia::
a) drobna praca na rzecz szkoły
b) dodatkowa praca dydaktyczna w szkole lub w domu
c) pomoc uczniom słabszym
d) praca charytatywna

§ 8.

Kwestie sporne, nie objęte regulaminem, rozstrzyga się w oparciu o aktualne zarządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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