REGULAMIN SZKOŁY
§1
Podstawowe zasady funkcjonowania szkół
1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej jest szkołą, której
nadrzędnym celem jest wykształcenie i wychowanie światłego człowieka w oparciu o zasady etyki
chrześcijańskiej. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego. Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej, a jej absolwenci mogą
przystępować do egzaminów maturalnych i starać się o przyjęcie na studia.
2. Podstawowym dokumentem, w oparciu o który funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, jest Statut.

§2
Szkoła umożliwia uczniowi:
1. Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
liceum ogólnokształcącego w stopniu umożliwiającym absolwentowi podjęcie nauki w szkole
ponadgimnazjalnej i na studiach wyższych.
2. Wyrabianie i doskonalenie cech charakteru, nawyków oraz sposobów postępowania cechujących
rzetelnego, spolegliwego i kulturalnego człowieka, umiejącego dobrze pracować i traktującego
swoją pracę jako swoiście pojęty obowiązek.
3. Zgodne współżycie z innymi i postępowanie dyktowane chrześcijańską moralnością i etyką.
4. Wszechstronne rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sprzyjających twórczemu wykorzystaniu
wiedzy i pomnażaniu jej dorobku.
5. Wyrabianie nawyków zapewniających dobry stan zdrowia, sprawność fizyczną i higieniczny tryb
życia.

§3
Organizacja życia szkolnego
1. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z podziałem godzin zatwierdzonym przez Radę
Pedagogiczną.
2. Młodzież na terenie szkoły reprezentowana jest przez Samorząd Uczniowski. Tryb jego powoływania
i funkcjonowania regulują odrębne ustalenia.
3. Każdego ucznia obowiązują wymogi ogólnie przyjętej dyscypliny szkolnej:
a) punktualnego przychodzenie na zajęcia,
b) nienagannej frekwencji,
c) usprawiedliwiania godzin nieobecności,
d) skromnego ubioru szkolnego,
4. Uczeń powinien włączać się w życie szkoły.
5. Młodzież zobowiązana jest do codziennego odczytywania wersetów biblijnych.
6. Nie można, ze względów organizacyjnych repetować klasy. W wypadku nieotrzymania promocji do
następnej klasy, uczeń musi opuścić szkołę.
7. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole, uczeń nie może wnosić pod adresem szkoły żadnych
roszczeń materialnych z tytułu poniesionych kosztów.
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§4
Uczeń ma prawo:
1. Zgłaszać wychowawcom, nauczycielom, przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego uwagi,
wnioski, postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniowskich.
2. Znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla danego poziomu kształcenia.
3. Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie
i pomoc w ich rozwiązaniu.
4. Uzyskać dodatkową pomoc ze strony nauczyciela, jeżeli trudności w opanowaniu materiału
przerastają możliwości ucznia.
5. Domagać się jawnej oceny swojej wiedzy.
6. Każdy uczeń ma prawo zgłosić 1 lub 2 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (możliwość
zgłoszenia tylko jednego nieprzygotowania dotyczy przedmiotów z jedną godziną zajęć
tygodniowo). Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu najpóźniej po
sprawdzeniu obecności na danej lekcji. Nieprzygotowania prawidłowo zgłoszone nie mają wpływu
na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną.
7. Wykorzystać na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, a na okres świąt i ferii być zwolnionym od
zadań domowych.
8. Dokonywać wyboru zajęć fakultatywnych / przedmiotów rozszerzonych, kółek zainteresowań,
innych form zajęć pozalekcyjnych i uczestniczyć w nich.
9. Korzystać, poza godzinami lekcyjnymi, pod opieką nauczyciela z sali gimnastycznej, siłowni,
biblioteki i czytelni szkolnej oraz innych pomieszczeń szkoły, jeżeli odbywają się w nich zajęcia
związane z procesem kształcenia.
10. Należeć do organizacji działających na terenie szkoły, wybierać i być wybieranym do ich władz.
11. Uczestniczyć w działalności placówek kulturalno-oświatowych, sportowych oraz organizacji
młodzieżowych poza szkołą. Jednak powinien zgłosić o tym wychowawcy. Zajęcia te nie mogą
kolidować z zajęciami szkolnymi.
12. Inicjować i przeprowadzać w szkole i poza nią, osobiście lub wspólnie z innymi osobami akcje
i czyny społeczne, których wymiar ma charakter altruistyczny i jest zgodny z zasadami
chrześcijańskiego współżycia.
13. W zależności od możliwości szkoły korzystać z posiłków dostarczanych przez firmę cateringową,
pomocy stypendialnej, zasiłków losowych.
14. Korzystać z pomocy pielęgniarki i pedagoga szkolnego.
15. Zgłaszać do wychowawcy potrzebę konsultacji psychologicznej.
16. Brać udział w wycieczkach, rajdach turystycznych, obozach sportowych czy krajoznawczych
organizowanych przez szkołę.
17. Reprezentować szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach, zawodach
sportowych lub imprezach o podobnym charakterze.
18. Wygłaszać, w sposób kulturalny, własne opinie i uwagi na zebraniach klasowych, zebraniach
organizacji szkolnych i innego rodzaju spotkaniach, które zostały zorganizowane za zgodą
Dyrektora szkoły.
19. Uczeń ma prawo skorzystać ze wszystkich egzaminów ustalających roczną ocenę klasyfikacyjną,
jakie przewiduje WSO.

§5
Uczeń ma obowiązek:
1. Postępować zgodnie z zasadami chrześcijańskiej moralności i etyki.
2. Szanować wolność i godność osobistą innych ludzi, w tym także ich odrębność i prawo do
wypowiadania własnych poglądów.
3. Dbać o dobro społeczności szkolnej i współtworzyć autorytet szkoły, dbać o jej honor i dobre imię,
szanować jej tradycje.
4. Być koleżeńskim i uczynnym, włączać się do pracy kolektywu szkolnego, otaczać opieką
młodszych i słabszych kolegów.
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Pomagać w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz uczestniczyć w nich.
Uczęszczać na wszystkie lekcje.
Stosować się do poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Rzetelnie przygotowywać się do zajęć szkolnych poprzez systematyczną pracę domową.
Aktywować swoje konto w e-dzienniku i odbierać wiadomości przesyłane w ten sposób przez
innych użytkowników.
10. Przestrzegać ogólnie przyjętych norm godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i środowisku.
11. Dbać o piękno i kulturę mowy ojczystej.
12. Dbać o mienie szkoły i własne.
13. Dbać o higienę ciała, schludny wygląd i skromny strój.
14. Przychodzić w stroju odświętnym na uroczystości szkolne.
15. Wyłączać i chować na czas zajęć edukacyjnych i na uroczystościach szkolnych urządzenia
telekomunikacyjne (telefony komórkowe) i inne urządzenia elektroniczne, (np. odtwarzacze,
dyktafony).
16. Chronić przyrodę i aktywnie przeciwdziałać jej degradacji.
17. Współuczestniczyć w utrzymywaniu czystości i estetyki pomieszczeń szkolnych i otoczenia.
18. Usprawiedliwiać terminowo godziny nieobecności na zajęciach szkolnych - usprawiedliwień
uczniów niepełnoletnich dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście pisemnie oraz
uprawnione instytucje tylko pisemnie w terminie 7 dni od powrotu do szkoły. Uczeń ma obowiązek
dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy. Uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają się osobiście na
podstawie pisemnych zwolnień lekarskich lub innych uprawnionych instytucji w terminie do 7 dni
od powrotu do szkoły. Uczniowie pełnoletni mogą być usprawiedliwiani wg wcześniejszych zasad,
typowych dla uczniów niepełnoletnich. W tym celu muszą złożyć do wychowawcy klasy pisemną
prośbę o pozostawienie dotychczasowych warunków usprawiedliwiania, właściwych dla uczniów
niepełnoletnich.
5.
6.
7.
8.
9.

§6
Postanowienia dotyczące nieobecności ucznia na lekcjach
1. W przypadku nagłego zachorowania ucznia nauczyciel kieruje dziecko do higienistki, a w przypadku
jej nieobecności do Dyrektora szkoły. W razie konieczności zwolnienia ucznia z przyczyn
zdrowotnych, higienistka lub Dyrektor powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy zobowiązani są
odebrać dziecko ze szkoły osobiście lub przez inną dorosłą osobę upoważnioną pisemnie jeżeli stan
dziecka tego wymaga.
2. W uzasadnionych przypadkach uczniowie niepełnoletni mogą opuścić szkołę przed zakończeniem
zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne tylko przez osobisty odbiór ucznia przez uprawnioną osobę
lub w oparciu o pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną u Dyrektora lub
pozostawioną w sekretariacie szkoły albo dostarczoną przez e-dziennik. Pisemna prośba o zwolnienie
musi zawierać informację o godzinie zwolnienia i przejęcia odpowiedzialności za ucznia przez
rodzica / prawnego opiekuna z chwilą opuszczenia szkoły przez ucznia. Prośba ta musi być także
dostarczona poprzez e-dziennik do wychowawcy, gdyż stanowi podstawę usprawiedliwienia
nieobecności.
3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie pełnoletni mogą zwolnić się z części lekcji w danym dniu
na podstawie pisemnego zaświadczenia z uprawnionej instytucji. Zaświadczenie wraz z pisemną
prośbą o zwolnienie musi być dostarczone wychowawcy i Dyrektorowi lub pozostawione w
sekretariacie szkoły a nauczyciele przedmiotów, których zwolnienie dotyczy, muszą być
powiadomieni przez e-dziennik. W przypadku braku zaświadczenia uczeń ma obowiązek dostarczyć
wychowawcy stosowne zaświadczenie potwierdzające przyczynę opuszczenia szkoły w terminie
trzech dni od zaistnienia tej sytuacji.
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§7
Zabrania się uczniom (ustalenia szczególne):
1. Opuszczania budynku szkoły w czasie trwania zajęć.
2. Wnoszenia na teren szkoły alkoholu i wszelkiego rodzaju środków odurzających oraz przedmiotów
niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
3. Palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, nadużywania leków i stosowania środków
odurzających oraz przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły
i na imprezach organizowanych przez szkołę. Szkoła nie akceptuje takiego zachowania również
w miejscach publicznych poza szkołą.
4. Ubierania odzieży propagującej treści niezgodne z prawem i etyką chrześcijańską.
5. Okazywania wszelkich przejawów nietolerancji, agresji fizycznej i słownej.
6. Korzystania z urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, laptopy, tablety oraz inne
środki łączności na lekcjach z wyjątkiem sytuacji, w których nauczyciel wyda inne polecenie.
7. Niszczenia sprzętu szkolnego i wyposażenia szkoły. Winny dewastacji ponosi pełne koszty
naprawy.

§8
Nagrody
1.
2.
3.
4.
5.

Pochwała wychowawcy wobec klasy.
Pochwała udzielona przez Dyrektora wobec społeczności szkolnej.
Nagroda Rady Pedagogicznej w postaci dyplomu lub książki wręczona publicznie.
Wpis do „Księgi wyróżnionych” i arkusza ocen ucznia.
Nagroda rzeczowa ufundowana przez instytucję lub osoby prywatne.

§9
Kary
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy.
2. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy, łącznie z pisemnym powiadomieniem rodziców.
3. Nagana z ostrzeżeniem, udzielona przez Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej, wraz
z wezwaniem rodziców na rozmowę.
4. W przypadku stwierdzenia spożywania napojów alkoholowych, odurzania się lub umożliwianie
innym takiego działania na terenie szkoły lub podczas imprez organizowanych przez szkołę uczeń
otrzymuje naganę Dyrektora - na forum szkoły, a w razie powtórzenia się incydentu zostaje
skreślony z listy uczniów.
5. W przypadku szczególnego wykroczenia Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o zawieszeniu
w prawach ucznia, a w ostateczności o skreśleniu z listy uczniów.
6. Skreślenie z listy uczniów.

§ 10
Ustalenia dodatkowe
Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja trwa od 1 września klasy
pierwszej do 30 czerwca klasy ostatniej i w tym czasie uczeń zobowiązany jest opłacać czesne.
Czesne należy opłacać regularnie w terminie do 5. każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku (za
sierpień 50% należnej kwoty). Nieterminowe opłacanie czesnego powoduje naliczanie ustawowych
odsetek.
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§ 11
Uwagi końcowe
1. Niniejszy regulamin może być zmieniony w całości lub poszczególnych częściach uchwałą Rady
Pedagogicznej.
2. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikacji uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania
i Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r.
3. Te same przepisy obejmują wszystkie inne sprawy dotyczące nauczycieli i uczniów.
Zatwierdzono uchwałą RP nr 2-2019/2020 z dnia 30 września 2019 r.
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