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REGULAMIN SZKOLNY 

ZESPOŁU SZKÓŁ URSZULAŃSKICH WE WROCŁAWIU 

Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej  

Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej  

 

WSTĘP 

Podstawą prawną regulaminu szkoły są Statut gimnazjum i Statut liceum, które są dla 

wszystkich obowiązujące. Niniejszy dokument reguluje szczegółowe zasady dotyczące 

funkcjonowania szkoły. Ilekroć jest mowa o „rodzicach” oznacza to również „opiekunów 

prawnych ucznia”. 

ORGANIZACJA ŻYCIA W SZKOLE 

§ 1 

1. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się na terenie szkoły. Każdorazowe opuszczenie 

szkoły wraz z zespołem klasowym powinno być zgłoszone dyrektorowi. 

 

2. Zebrania rodziców z wychowawcami klas i konsultacje z nauczycielami odbywają się 

zasadniczo raz na dwa miesiące. W miarę potrzeb istnieje możliwość indywidualnych 

konsultacji z nauczycielami. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić z nauczycielem.  

 

3. Indywidualne problemy dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dotyczące uczniów 

, rodzice powinni załatwiać na terenie szkoły w następującej kolejności: 

 1) nauczyciel przedmiotu, 

 2) wychowawca klasy, 

 3) pedagog/psycholog szkolny, 

 4) dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

 

4.Telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć muszą być 

całkowicie wyłączone (zasada ta nie obowiązuje uczniów posiadających odpowiednie 

pozwolenie na korzystanie z tych urządzeń w czasie zajęć). W razie nieprzestrzegania tej zasady 

nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo przekazać urządzenie dyrektorowi. Jeśli taka sytuacja 

wydarzy się pierwszy raz, to uczeń może odebrać urządzenie w danym dniu po skończeniu 

swoich lekcji. W przypadku powtórzenia takiej sytuacji urządzenie mogą odebrać rodzice 

ucznia. 

 

5. Uczniowie nie mogą bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować za pomocą urządzeń, 

służących do nagrywania bądź odtwarzania dźwięku lub obrazu, przebiegu zajęć lub rozmów 

poza zajęciami.  

 

6. Rodzice są odpowiedzialni za to, jakie treści ich dzieci umieszczają w internecie. 

 

7. W zakresie zachowania zasad uczciwości i sprawiedliwości uczeń ma obowiązek uczciwie 

korzystać z publikacji umieszczonych w podręcznikach, opracowaniach, Internecie itp., 

niedopuszczalne jest przedstawianie tych publikacji jako własne (w całości lub nieujętych jako 

cytat fragmentach). 

 

8. „Nie toleruje się u uczniów korzystania z papierosów, alkoholu, narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych” (Statut §46, ust 2). Nie wolno przynosić do szkoły jakichkolwiek 

ostrych narzędzi (noże, sztylety, itp.) oraz broni jakiegokolwiek rodzaju czy nawet atrap broni.   
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Za lekceważenie Statutu szkoły, regulaminu szkoły i obowiązków szkolnych, uczeń otrzymuje karę  

i ponosi konsekwencje określone w Statucie szkoły w §46 i  §47. 

 

PRAWA I PRZYWILEJE UCZNIA 

§ 2 

Uczeń ma prawo: 

1. Być zwolnionym z zajęć lekcyjnych bezpośrednio przed konkursami i olimpiadami:  

 1) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  

  a) przed etapem rejonowym – 1 dzień,  

  b) przed etapem wojewódzkim – 2 dni. 

 2) Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa 

  a) przed etapem okręgowym – 2 dni, 

  b) przed etapem centralnym – 3 dni,   

c) czas na przygotowanie do etapu centralnego, po uzgodnieniu z nauczycielem 

prowadzącym i dyrektorem szkoły może ulec wydłużeniu. 

W tygodniu poprzedzającym wyżej wymieniony konkurs lub olimpiadę uczeń może nie pisać 

prac klasowych, które powinien nadrobić w późniejszym terminie.    

2. Być zwolnionym z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek, gdy w danym 

dniu na apelu szkolnym zostanie wylosowany numer ucznia w dzienniku szkolnym, tzw. 

„SZCZĘŚLIWY NUMEREK”. Zwolnienie to nie obejmuje zapowiedzianych wcześniej prac 

pisemnych i zadań domowych. 

1) Uczniowie mający „szczęśliwy numerek” w danym dniu powinni mieć identyfikatory 

z napisem „SZCZĘŚCIARZ” lub „SZCZĘŚCIARA”, które po skończonych lekcjach 

oddają do sekretariatu. Jeśli indentyfikator nie zostanie oddany, to dana klasa zostaje 

zawieszona w korzystaniu z tego przywileju, do momentu zwrotu identyfikatora. 

2) Jeżeli osoba, której numer został wylosowany nie ma regulaminowego stroju nie 

może korzystać z przywileju „szczęśliwego numerka”.  

3. Mieć 3 dni robocze na nadrobienie zaległości po usprawiedliwionej nieobecności co 

najmniej tydzień. Przed lekcją należy ten fakt zgłosić nauczycielowi.  

4. Być zwolnionym weryfikacji wiadomości w następujące dni: 6 XII (św. Mikołaja), 21 III 

(pierwszy dzień wiosny), 1VI (Dzień Dziecka), 2 XI (Dzień Zaduszny). 

5. Odpocząć od nauki, bez zadanej jakiejkolwiek pracy domowej, w czasie przerwy z racji 

świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w czasie ferii zimowych i letnich. 

6. Uczniom klas pierwszych nie wpisuje się do dziennika ocen niedostatecznych z odpowiedzi 

ustnych i sprawdzianów przeprowadzonych w pierwszych dwóch tygodniach września. 
 
 

§ 3 

STRÓJ SZKOLNY I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 

1. Uczeń ma obowiązek przebywać na terenie szkoły w regulaminowym stroju szkolnym. 

1) STRÓJ CODZIENNY 

 a) UCZENNICE    

- biała bluzka polo z krótkim rękawem z logo szkoły (nie należy nosić pod 



3 
 

bluzkami z krótkim rękawem innych bluzek z długim rękawem), 

- granatowy sweter z długim rękawem z logo szkoły (na czas chłodniejszy), 

- spódnica w kratę, 

- rajstopy czarne lub cieliste, 

- lekkie obuwie zmienne (nie klapki). 

  

b) UCZNIOWIE 

- niebieska bluzka polo z krótkim rękawem z logo szkoły (nie należy nosić pod 

bluzkami z krótkim rękawem innych bluzek z długim rękawem), 

  - granatowa bluza z logo szkoły z długim rękawem (na czas chłodniejszy), 

 - spodnie dżinsy standardowe (w czasie letnim spodnie powinny zakrywać 

kolana),  

- lekkie obuwie zmienne (nie klapki). 

 

     2) STRÓJ GALOWY 

 a) UCZENNICE   

- granatowa bluza z białym kołnierzem marynarskim, na którym są dwa paski 

(w gimnazjum), trzy paski (w liceum), 

- granatowa spódnica, 

- beżowe rajstopy, 

 - czarne półbuty. 

b) UCZNIOWIE 

 - garnitur w ciemnym kolorze, 

 - biała koszula, 

 - ciemnoszary krawat z logo szkoły, 

 - ciemne buty wizytowe. 

 

2. Strój galowy obowiązuje podczas ważnych świąt szkolnych, w szczególności: 

     1) w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

2) w święto patronalne szkoły św. Urszuli, 

 3) w Dniu Edukacji Narodowej,  

 4) w dniu świętowania imienin wychowawcy klasy, 

 5) w dniu wigilii klasowych i życzeń świątecznych przed Wielkanocą,  

 6) podczas egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i poprawkowych, 

 7) w dni obchodów świąt państwowych i innych, określonych w terminarzu szkolnym, 

8) podczas konkursów i olimpiad poza terenem szkoły (z wyjątkiem zawodów 

sportowych i konkursów artystycznych). 
 

3. Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów przez cały dzień. 
 

4. Wszelkie zmiany w stroju mogą być dokonywane po oficjalnym komunikacie dyrektora 

lub uzgodnione z nim indywidualnie. 

 

5. W dni i w czasie kiedy nie obowiązuje mundurek szkolny, uczniowie na terenie szkoły 

powinni mieć ubiór czysty, schludny i przyzwoity (bluzki nie mogą być na ramiączkach  

i powinny zakrywać brzuch). 

 

6. Uczniowie nie mogą nosić ubrań, ozdób i symboli promujących subkultury oraz treści 

sprzeczne z systemem wartości obowiązującym w szkole. 
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7. Uczniów obowiązuje schludny wygląd: 

1) odpowiednia fryzura: włosy w naturalnym kolorze, długie włosy związane, 

2) jeśli makijaż u dziewczyn, to bardzo delikatny, 

3) zadbane, naturalne paznokcie (dla dziewczyn dopuszczalny lakier bezbarwny lub  

w kolorze cielistym), 

4) dziewczyny mogą mieć krótkie kolczyki (jedynie w uszach). 

 

§ 4 

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI  

1. Uczeń ma obowiązek punktualnie i regularnie uczęszczać na apele, lekcje, wybrane zajęcia 

pozalekcyjne i uroczystości szkolne.  

1) Każda opuszczona godzina lekcyjna (również przez ucznia pełnoletniego) powinna 

być usprawiedliwiona. Prośbę o usprawiedliwienie nieobecności wraz z uzasadnieniem 

powinni przedstawić rodzice lub prawni opiekunowie w terminie do 1 tygodnia od 

powrotu ucznia do szkoły. Prośbę o usprawiedliwienie wraz z powodem nieobecności, 

rodzice przesyłają poprzez swoje konto na platformie dziennika elektronicznego lub  

w innej, pisemnej formie. Nieobecność usprawiedliwia wychowawca klasy. 

2) Spóźnienie na lekcję, dłuższe niż 15 minut traktowane jest jako nieobecność  

i również powinno być usprawiedliwione.  

a) Nauczyciele dyżurujący i rozpoczynający pierwszą lekcję zapisują nazwiska 

osób spóźniających się na apel lub nieobecnych na apelu i listę przekazują 

wychowawcy klasy. 

b) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania czasu trwania lekcji, co 

oznacza, że powinni punktualnie ją rozpoczynać i nie przedłużać na przerwę.  

3) Brak usprawiedliwienia nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły 

oznacza, że nieobecność jest ostatecznie nieusprawiedliwiona.  

4)  Dłuższa niż tygodniowa nieobecność, niespowodowana chorobą powinna być 

wcześniej uzgodniona z dyrektorem szkoły. 

2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych jedynie na podstawie pisemnej prośby 

rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzonej przez wychowawcę, a w przypadku 

nieobecności wychowawcy, potwierdzonej przez innego nauczyciela uczącego danego ucznia, 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Uczeń pozostawia przepustkę osobie dyżurującej na 

portierni. Pracownik portierni przekazuje oddane zwolnienie wychowawcy klasy.   

3. W przypadku nagłej, trudnej sytuacji zdrowotnej ucznia, rodzice mają obowiązek 

zgłosić się po dziecko osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. 

4. Uczniowie niećwiczący podczas zajęć wychowania fizycznego pozostają pod opieką 

nauczyciela prowadzącego lekcję.  

5. Uczniowie posiadający stałe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego mogą, za zgodą 

nauczyciela wychowania fizycznego, przebywać w bibliotece. Jeśli lekcja umieszczona jest  

w planie na pierwszej lub na ostatniej godzinie lekcyjnej uczeń, na pisemną prośbę rodziców, 

może być zwolniony z obowiązku przebywania w szkole w trakcie tych zajęć. 

6. Uczniowie po skończonych lekcjach nie mogą przebywać na terenie szkoły bez opieki 

nauczyciela. 



5 
 

7. W czasie nieobecności w szkole spowodowanej chorobą, uczniowie nie mogą 

przystępować do sprawdzianów wiadomości.   

§ 5 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują bieżące 

zarządzenia dyrektora szkoły. 

 

Niniejszy regulamin, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządów Uczniowskich 

i Rodziców został zatwierdzony przez dyrektora Zespołu Szkół Urszulańskich we Wrocławiu 

w dniu 05 kwietnia 2016r. 


