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Regulamin Gimnazjum Salezjańskiego jest dokumentem uzupełniającym do statutu szkoły i określającym prawa 

i obowiązki uczniów Gimnazjum Salezjańskiego, nagrody i kary oraz zawierającym inne uregulowania 

dotyczące życia na terenie szkoły.  

 

Gimnazjum Salezjańskie jest wielką RODZINĄ złożoną z Uczniów, ich Rodziców, Nauczycieli i Salezjanów. 

Tworząc wspólnotę dydaktyczno-wychowawczą, zmierzamy do formowania „dobrych obywateli i uczciwych 

chrześcijan” zgodnie z założeniem wychowawczym Księdza Bosko. Wychowawczy styl Księdza Bosko opiera 

się na trzech zasadniczych elementach: ROZUMIE – RELIGII – MIŁOŚCI. Odwołujemy się do rozumu, który 

winien dać wystarczające motywy do działania z przekonaniem. Żyjemy w łączności z Bogiem poprzez życie 

sakramentalne i właściwą pobożność Maryjną. W kontaktach wzajemnych kierujemy się zasadami życia 

rodzinnego, darzymy się życzliwością, sympatią i zrozumieniem. W działaniu proponujemy ducha pracowitości 

nie po to, by więcej posiadać, lecz by stawać się bardziej ludźmi. Żyjemy i pracujemy w atmosferze optymizmu 

i radości. 

 

 

I. Formacja chrześcijańska w szkole 

 

Formacja chrześcijańska uczniów w Szkole dokonuje się między innymi poprzez: a/ naukę religii (2 godziny 

tygodniowo); b/ modlitwę na rozpoczęcie dnia; c/ cotygodniowy apel połączony z modlitwą; d/ obowiązkowy 

udział w dniach skupienia i rekolekcjach oraz w organizowanych przez Szkołę nabożeństwach; f/ lekturę 

religijną. 

 

 

II. Prawa ucznia 

 
Uczeń ma prawo do: 

 

1. Rzetelnego wykształcenia, otrzymania możliwie pełnej, obiektywnej wiedzy, zgłaszania ewentualnych 

wątpliwości i uzyskiwania zadowalających wyjaśnień kwestionowanych problemów;  

2. Zaspokajania swoich potrzeb kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych 

w szkole lub na imprezach przez nią organizowanych.  

3. Pomocy ze strony nauczycieli, wychowawców i innych powołanych do tego pracowników szkoły 

w rozwiązywaniu dręczących problemów osobistych.  

4. Poszanowania godności własnej, spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

5. Przejawiania inicjatywy społecznej i obywatelskiej, tj. zgłaszania i ewentualnego działania na rzecz 

realizacji pomysłów i rozwiązań oczywiście korzystnych dla szkoły pod względem organizacyjnym, 

wychowawczym lub innym. 

6. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, innych imprezach - zgodnie ze swymi 

możliwościami i umiejętnościami. W okresie przygotowywania się do zawodów uczeń ma prawo do 

pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej odpowiedniego nauczyciela, wychowawcy klasy 

i dyrektora szkoły.  

7. Pełnego wypoczynku w przerwach świątecznych i w okresie ferii. Okres ferii jest okresem wolnym od 

jakichkolwiek poleceń wykonania prac domowych. 

8. Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania. 

9. Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania. 

10. Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

11. Pełnej, bieżącej informacji o wynikach w nauce i zachowaniu.  

12. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

13. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

14. Zwolnienie z następujących zajęć obowiązkowych: 

 jeden język obcy, 

 wychowanie fizyczne (może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego). 



15. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas 

zajęć pozalekcyjnych. 

16. Starannie wyważonej oceny z zachowania, wystawionej przez wychowawcę według trybu określonego 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO). 

17. Powiadomienia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnego sprawdzianu 

wiadomości, który może być tylko jeden w ciągu dnia, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Przez 

pisemny sprawdzian rozumie się jedno lub wielogodzinną pracę klasową.  

18. Zapoznania się z poprawionymi i ocenionymi sprawdzianami pisemnymi lub kartkówkami w okresie do 

dwóch tygodni od ich napisania w celu dokonania korekty. Wszystkie prace pisemne przechowuje 

nauczyciel danego przedmiotu. Są one udostępniane rodzicom do wglądu. 

19. Demokratycznego wyboru do samorządu uczniowskiego 

20. Współdziałania samorządu szkolnego z wychowawcami, dyrekcją szkoły i Radą Rodziców. 

 

 

III. Obowiązki i powinności ucznia 

 

Uczeń ma obowiązek:  

 

1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. 

2. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, budować autorytet szkoły uczynkami 

i wypowiedziami, dbać o jej honor i dobro, znać szanować i wzbogacać tradycje szkoły. 

3. Zachowywać się w każdej sytuacji w życiu szkolnym i pozaszkolnym w sposób godny i odpowiedzialny.  

4. Uczęszczać systematycznie i aktywnie na zajęcia szkolne i wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na 

naukę, pracować nad poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy, sprawności i umiejętności, przygotowywać się 

do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

5. Usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole poprzez przekazanie wychowawcy klasy pisemną prośbę 

rodziców o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie z lekcji. 

6. Systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

7. Uzyskania zgody na wyjście ze szkoły od wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. 

8. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, budować autorytet szkoły uczynkami 

i wypowiedziami, dbać o jej honor i dobro, znać szanować i wzbogacać tradycje szkoły.  

9. Godnie zachowywać się w szkole i poza szkołą. Zawsze przestrzegać tradycyjnych form grzecznościowych 

w kontaktach z otoczeniem, posługiwać się poprawną polszczyzną. 

10. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 

11. Być zdyscyplinowanym, podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom uprawnionych do ich 

wydawania osób lub władz społeczności szkolnej.  

12. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:  

 okazywać szacunek dorosłym i kolegom,  

 przeciwstawiać się przejawom agresywności, arogancji, brutalności, wulgarności i zgorszenia, 

a przynajmniej nie dopuszczać się ich osobiście,  

 szanować cudze poglądy i przekonania, przejawiać prawdziwą tolerancję w tych sprawach,  

 szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,  

 naprawić wyrządzoną szkodę lub krzywdę, przeprosić za przewinienie.  

13. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, nieść im pomoc, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, 

nigdy nie używać narkotyków ani innych środków odurzających. 

14. Wyglądać schludnie. W związku z tym: 

 chłopcy noszą krótko ostrzyżoną fryzurę,  

 dziewczęta noszą skromną fryzurę i nie używają biżuterii, 

 wszyscy noszą strój szkolny i dbają o jego czystość, 

 w dni inauguracji i zakończenia roku szkolnego, święto szkoły oraz inne uroczystości ubierają strój 

galowy (wizytowy). 

15. Troszczyć się o czystość, porządek, estetykę szkoły i jej otoczenia, aktywnie uczestniczyć w ochronie 

przyrody, wpływać w miarę swoich możliwości na zmniejszenie zagrożeń ekologicznych - zapylenia, 

zaśmiecania i niszczenia miejsc, w których się przebywa. 

16. Zachowanie ucznia na lekcji powinno być właściwe, tzn.:  

 uczeń nie rozmawia,  

 nie spożywa posiłków i napojów,  

 nie żuje gumy,  

 nie przeszkadza innym,  

 uważa i wykonuje polecenia nauczyciela,  

 przynosi podręcznik, zeszyt i inne pomoce.  

17. Inne. 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i wszelkiego typu odtwarzaczy. 



 

 

Uczeń powinien: 

 

W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu Szkoły albo spowodowanych inną 

przyczyną: 

 odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna samorządu szkolnego,  

 odwołać się do dyrektora szkoły. 

 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia 

 
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności 

szkolnej,wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę, reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz, pomoc w nauce 

innym uczniom oraz zachowania stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać 

nagrodę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

 pochwała wychowawcy wobec uczniów danej klasy, 

 pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów gimnazjum, 

 dyplom, 

 list gratulacyjny do rodziców, 

 nagroda rzeczowa, 

3. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem. 

6. Z wnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie występuje do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej: 

 wychowawca klasy,  

 opiekunowie organizacji szkolnych działających na terenie szkoły, 

 opiekun ucznia biorącego udział w konkursie lub olimpiadzie,  

 Samorząd Uczniowski.  

7. Wnioski o nagrody dla uczniów rozpatruje Rada Pedagogiczna.  

8. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze 

oświatowe, samorządowe i państwowe oraz instytucje, organizacje i kluby według odrębnych zasad.  

 

 

V. Kary 

 

1. Za rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, za łamanie postanowień statutu gimnazjum oraz zły 

wpływ na społeczność uczniowską uczeń podlega karze. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

 upomnienie wychowawcy, 

 nagana wychowawcy wobec klasy, 

 zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Gimnazjum, 

 upomnienie dyrektora, 

 nagana dyrektora w obecności wszystkich uczniów Gimnazjum, 

 skreślenie z listy uczniów Gimnazjum. 

3. Od nałożonej kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt. 1 uczeń bądź jego rodzice mogą odwołać się do 

dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni, począwszy od dnia powzięcia wiadomości o wymierzeniu kary.  

4. Tryb i procedurę odwołania określa statut szkoły.  

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 

2. Poszczególne punkty regulaminu mogą zostać zmienione na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. 


