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ROZDZIAŁ 1 

 

POSTANOWIENIA DEFINIUJĄCE 

§1  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:   

1. Szkole  – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Urszulańskich: Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej  w Poznaniu, Gimnazjum Sióstr 

Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu oraz Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu,  

2. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół 

Urszulańskich,  

3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów Ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad Uczniem,  

4. Uczniach –  należy przez to rozumieć dzieci i młodzież (w tym Ucznia pełnoletniego) będących Uczniami Zespołu Szkół Urszulańskich,  

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Urszulańskich,  

6. Organie Prowadzącym –  należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej   

 

 

ROZDZIAŁ 2  

ORGANIZACJA ŻYCIA SZKOŁY 

§2 

1. Ramy czasowe roku szkolnego określa Kalendarz Roku Szkolnego publikowany corocznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

2. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą od godz. 7.00, zgodnie z czasem wynikającym z planów lekcji.  

3. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych i podział Uczniów na zespoły ustala Dyrektor w porozumieniu z Nauczycielami.  

4. Lekcje w Szkole rozpoczynają się o godz. 8.00.  
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5. Rozkład dni, godzin i miejsca apeli i modlitw w ZSU.
1
 

 

APELE 

KTO GDZIE KIEDY 

LO + 3 G AULA WTORKI 7:45 

SP Kl. 1,2, 4 i 5 AULA ŚRODA 7:45 

SP Kl. 7, 8  AULA CZWARTKI 7:45 

MODLITWA w klasach (7.55) z wyjątkiem 

SP kl. 1 - 8 KAPLICA PONIEDZIAŁEK7:50 

LO + 3 G KAPLICA PONIEDZIAŁEK 9:40 

SP kl.4, 5 KAPLICA WTOREK7:50 

SP kl.7, 8 KAPLICA ŚRODA 7:50 

3 G  KAPLICA CZWARTEK 7:50 

LO KAPLICA PIĄTEK 7:50 

 

I przerwa śniadaniowa 

KIEDY KTO CO/GDZIE 

8:45- 8:55 kl 1i 2 SP HERBATA/KLASA 

9:40 – 9:55 kl 4,5,7,8 SP HERBATA/JADALNIA 

II przerwa śniadaniowa 

10:40- 10:55 3 G HERBATA/JADALNIA 
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LO HERBATA/JADALNIA 

Obiady 

I przerwa obiadowa 

KIEDY KTO CO/GDZIE 

12:35 kl I - VII SP JADALNIA 

II przerwa obiadowa 

13:30 VIIISP + Gim+LO JADALNIA 

 

 

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW 

KLASA KIEDY 

KL. 1- 5 SP Wtorek 4 lekcja 

KL. 7, 8 SP Środa 4 lekcja 

KL. 3 G i LO Poniedziałek 5 lekcja 
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6.  Rozkład lekcji i przerw: 
2
 Rozkład lekcji i przerw w pierwszy piątek miesiąca:

3
 

      

L.p. LEKCJE PRZERWY 

1. 8:00 – 8:45 8:45 – 8:55 

2. 8:55 – 9:40 9:40 – 9:55 

3. 9:55 – 10:40 10:40 – 10:55 

4. 10:55 – 11:40 11:40 – 11:50 

5. 11:50 – 12:35 12:35 – 12:55 

6. 12:55 – 13:40 13:40 – 14:00 

7. 14:00 – 14:45 14:45 – 14:50 

8. 14:50 – 15:35 15:35 – 15:40 

9. 15:40 – 16:25 16:25 – 16:30 

10. 16:30 – 17:15  

 

  

                                                
2
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3
 W brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 13/2018 z dnia 29.08.2018r. 

Msza św. dla klas 1 – 4 jest w czasie  

2 g. lekcyjnej, czyli w ramach lekcji  

(9.50 – 10.30) . 

 

Szkoła Podstawowa  
LO 

Trzecie klasy Gim 

7:50 Msza święta 1.       8:00 – 8:45 

1.  8:55 – 9:40 8:55 Msza święta 

S P + GIM+ LO 

                        LEKCJE PRZERWY 

2. 9:50 – 10:30 10:30 – 10:45 

3. 10:45 – 11:25 11:25 – 11:40 

4. 11:40 – 12:20 12:20 – 12:25 

5. 12:25 – 13:05 13:05 – 13:30 

6. 13:30 – 14:10 14:10 – 14:30 

7. 14:30 – 15:10 15:10 – 15:15 

8. 15:15 – 15:55 15:55 – 16:00 

9. 16:00 – 16:40 16:40 – 16:45 
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Lekcje 40-to minutowe:
4
 

 

L.p. LEKCJE PRZERWY 

1. 8:00 – 8:40 8:40 – 8:45 

2. 8:45 – 9:25 9:25 – 9:40 

3. 9:40 – 10:20 10:20 – 10:35 

4. 10:35 – 11:15 11:15 – 11:20 

5. 11:20 – 12:00 12:00 – 12:05 

6. 12:05 – 12:45 12:45 – 13:05 

7. 13:05 – 13:45 13:45 – 14:05 

8. 14:05 – 14:45 14:45 – 14:50 

9. 14:50 – 15:30 15:35 – 15:40 

10. 15:40 – 16:20  

 

 

7. Uczeń, którego plan lekcji przewiduje tzw. okienka, pozostaje na terenie Szkoły, w bibliotece lub czytelni. 

§3 

1. Podstawową formą kontaktu między Uczniami, Rodzicami a Nauczycielami jest e-dziennik.  

2. Indywidualne sprawy dotyczące Uczniów (problemy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze) Rodzice omawiają z wychowawcą klasy, zespołem 

psychologiczno-pedagogicznym i Nauczycielami poszczególnych przedmiotów.  

3. Zebrania wychowawców klas z Rodzicami są obowiązkowe. Terminy zebrań i konsultacji z Nauczycielami przedmiotów ustala Dyrektor i podaje do 

wiadomości poprzez e-dziennik.  

§4 
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1. W czasie zajęć szkolnych Uczeń nie może bez zgody Nauczyciela prowadzącego lekcję opuszczać klasy, a bez uzyskania zgody Dyrektora lub Nauczyciela 

opuszczać terenu szkoły.  

2. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się na terenie Szkoły.  

3. Każdorazowe opuszczenie Szkoły wraz z zespołem klasowym, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, jest zgłaszane  Dyrektorowi.  

4. Uczeń przebywający na zwolnieniu nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz przystępować do innych form sprawdzania wiedzy.  

 

§5 

1. Na okres wakacji Uczniowie zobowiązani są do zabrania z szatni swoich rzeczy oraz do opróżnienia szafek.  

 

§6 

1. Szkoła może udostępnić sale dla zorganizowania koncertów, wystaw, przedstawień itp.  

2. Uczeń uczestniczący w imprezie szkolnej z osobą towarzyszącą ponosi odpowiedzialność za zachowanie zaproszonej osoby.  
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ROZDZIAŁ 3  

 

CEREMONIAŁ I STRÓJ SZKOLNY 

§7 

1. Uczniowie klas pierwszych w uroczysty sposób zostają włączeni w społeczność Szkoły po złożeniu Przyrzeczenia Sztandarowego.  

2. Przyrzeczenie składane jest przez Uczniów w Święto Patronalne Szkoły - 21 października.  

3. W uroczystości przyrzeczenia uczestniczą wszyscy Uczniowie i obecni absolwenci, którzy odnawiają je w trakcie ceremonii.  

4. Rota Przyrzeczenia składanego przez Uczniów klas pierwszych brzmi następująco:  

„Przyrzekamy na sztandar nasz święty 

że wiary świętej, katolickiej do końca życia nie odstąpimy,   

 że Ojczyznę kochać i wiernie jej służyć będziemy. Przyrzekamy!” 

§8 

1. Za przygotowanie akademii szkolnych odpowiedzialny jest Nauczyciel wskazany w rocznym planie pracy, wraz z przypisaną mu klasą, oraz Samorząd 

Uczniowski.  

2. Nagłośnieniem sali podczas szkolnych imprez i obchodów świąt szkolnych zajmują się wyznaczeni na cały rok Uczniowie.  

§9 

1. W części oficjalnej akademii organizowanych z okazji ważnych świąt szkolnych, uczestniczy Poczet Sztandarowy i śpiewany jest hymn narodowy.  

§10 

1. Uczniów do Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna spośród kandydatów zgłoszonych przez wychowawców.  

2. Funkcję Opiekuna Pocztu Sztandarowego sprawuje Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.  

3. Poczet Sztandarowy wprowadzany jest na komendę wydawaną przez Opiekuna Pocztu Sztandarowego: Sztandar wprowadzić! i wyprowadzany na komendę: 

Sztandar wyprowadzić! 

4. Wykonanie hymnu poprzedza komenda wydawana przez Opiekuna Pocztu Sztandarowego: Do hymnu! 
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5. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru, oraz w trakcie wykonywania hymnu, uczestników uroczystości obowiązuje postawa zasadnicza - 

poprzedzona komendą: Baczność! 

6. Postawa zasadnicza obowiązuje do momentu jej odwołania przez Opiekuna Pocztu Sztandarowego komendą: Spocznij! 

 

§11 

1. Od dnia rozpoczęcia nauki w Szkole Uczeń ma obowiązek noszenia na terenie Szkoły stroju uczniowskiego.  

2. Uczniowie mają obowiązek noszenia na terenie Szkoły obuwia zmiennego.  

3. Rodzaje stroju szkolnego: 
5
 

Szkoła: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące 

U
cz

e
n

n
ic

e 

strój 

codzienny 

czerwona koszulka polo,  

z logo szkoły, z krótkim 

rękawem; granatowy 

sweterek, z logo szkoły, 

z długim rękawem; spódnica 

w kratkę z kieszeniami; 

obuwie zmienne na miękkiej, 

płaskiej podeszwie,  

 

granatowa bluza z marynarskim 

kołnierzem (w miesiącach maj - 

wrzesień biała); lekkie obuwie 

zmienne; spódnica nie krótsza niż do 

kolan, lub spodnie o klasycznym 

kroju, w stonowanych kolorach (od 

maja do września – nie krótsze niż do 

kolan),  

 

w klasie 3 - granatowa bluza z marynarskim kołnierzem (w 

miesiącach maj – wrzesień bluza biała), lekkie obuwie 

zmienne; spódnica, nie krótsza niż do kolan, lub spodnie 

o klasycznym kroju,  w stonowanych kolorach (od maja do 

września – nie krótsze niż do kolan), 

w klasie 2–czerwona lub biała koszulka polo, z logo 

szkoły, z krótkim rękawem; granatowy sweterek, z logo 

szkoły, z długim rękawem; spódnica w kratkę z kieszeniami; 

obuwie zmienne na miękkiej, płaskiej podeszwie,  

w klasie 1 – biała koszulka polo, z logo szkoły, z krótkim 

rękawem; granatowy sweterek, z logo szkoły, z długim 

rękawem; spódnica w kratkę z kieszeniami; obuwie zmienne 

na miękkiej, płaskiej podeszwie, 
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U
cz

e
n

n
ic

e strój 

galowy 

granatowa bluza z białym 

kołnierzem marynarskim 

i granatowa spódnica do 

kolan; białe, jasne rajstopy 

lub podkolanówki; ciemne, 

eleganckie buty,  

granatowa bluza z białym kołnierzem 

marynarskim - z dwoma  granatowymi 

paskami; granatowa spódnica i cieliste 

rajstopy; ciemne, eleganckie buty, 

granatowa bluza z białym kołnierzem marynarskim - liceum 

z trzema granatowymi paskami; granatowa spódnica i cieliste 

rajstopy; czarne, eleganckie buty, 

 

U
cz

n
io

w
ie

 

Strój 

codzienny 

 

 

 

niebieska koszulka polo,  

z logo szkoły, z krótkim 

rękawem; granatowy 

sweterek, z logo szkoły, 

z długim rękawem; obuwie 

zmienne na miękkiej, 

płaskiej podeszwie,  

granatowa bluza lub jasnoniebieska 

koszulka polo; pod bluzą, zawsze, 

koszula z kołnierzykiem; spodnie 

o klasycznym kroju w stonowanych 

kolorach (od maja do września – nie 

krótsze niż do kolan) oraz zmienne 

obuwie,  

w klasie 3- granatowa bluza lub jasnoniebieska koszulka 

polo; pod bluzą, zawsze, koszula z kołnierzykiem; spodnie 

o klasycznym kroju w stonowanych kolorach (od maja do 

września – nie krótsze niż do kolan) oraz zmienne obuwie,  

w klasie 2 i 1 - niebieska koszulka polo, z logo szkoły, 

z krótkim rękawem; granatowy sweterek, z logo szkoły, 

z długim rękawem; obuwie zmienne na miękkiej, płaskiej 

podeszwie,  

Strój 

galowy 

 

 

kl. 1- 6 - granatowa bluza 

z granatowym kołnierzem 

marynarskim i eleganckie, 

czarne lub granatowe spodnie; 

kl. 7-8 - ciemny garnitur; 

biała koszula; krawat z logo 

Szkoły; eleganckie, ciemne 

buty.  

 

ciemny garnitur; biała koszula; krawat 

z logo Szkoły; eleganckie ciemne buty.  

ciemny garnitur; biała koszula; krawat z logo Szkoły; 

eleganckie, ciemne buty.  

 

4. Stroje galowe obowiązują podczas obchodów ważnych świąt szkolnych, w szczególności:  

1) w dniu inauguracji i zakończenia roku szkolnego,  

2) w Święto Patronalne Szkoły,  
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3) w Dniu Edukacji Narodowej,  

4) podczas egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, poprawkowych,  

5) w dni obchodów świąt państwowych i innych, określonych w rocznym planie pracy Szkoły jako świąteczne.  

 

5. Dowolność stroju na terenie Szkoły dopuszcza się w dni uzgodnione z Dyrektorem przez Samorządy Uczniowskie lub w inne, wyznaczone przez Dyrektora.  

§12 

1. Uczniów obowiązuje stosowny do sytuacji szkolnej, skromny i schludny wygląd (m.in.: u dziewcząt niefarbowane, spięte włosy; brak makijażu; 

niepomalowane paznokcie; u chłopców – klasyczna fryzura).  

2. W Szkole zabrania się noszenia ubrań, ozdób i symboli promujących treści sprzeczne z systemem wartości obowiązującym w Szkole.  

 

 

ROZDZIAŁ 4  

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA UDZIELANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ 

 

§13 

1. Zwolnienie Ucznia z lekcji może nastąpić tylko na pisemną lub osobistą prośbę Rodzica.  

2. Prośba o zwolnienie musi zawierać uzasadnienie.  

3. Prośbę Rodzica, potwierdzającą zwolnienie Ucznia z lekcji, podpisuje wychowawca, zaznaczając datę i godzinę zwolnienia. W razie jego nieobecności 

kolejno: Nauczyciel, z którym Uczeń ma mieć następną lekcję, Wicedyrektor lub Dyrektor.  

4. W przypadku nagłej konieczności zwolnienia z zajęć Ucznia, Rodzice mają obowiązek zgłosić się po dziecko osobiście lub za pośrednictwem osoby 

upoważnionej pisemnie.  

5. Przed opuszczeniem Szkoły Uczeń okazuje i pozostawia zwolnienie osobie dyżurującej w portierni.  

6. Dyżurujący pracownik przekazuje oddane zwolnienie wychowawcy Ucznia.  

§14 
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1. Uczniowie niećwiczący na zajęciach wychowania fizycznego mają obowiązek przebywania w czasie ich trwania w sali gimnastycznej lub  w 

bibliotece/czytelni.  

2. Uczeń przedstawia opinię lekarską zwalniającą z zajęć w całym roku szkolnym lub cyklu kształcenia Dyrektorowi, wraz z wnioskiem Rodziców lub 

własnym (jeśli jest pełnoletni), nie później niż do końca września. Do czasu przedstawienia opinii Uczeń ma obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach.  

3. Uczniowie, którzy na podstawie decyzji Dyrektora posiadają stałe zwolnienie z zajęć edukacyjnych - ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się lub 

stan zdrowia - mogą w czasie tych zajęć przebywać w sali lekcyjnej  lub, po uzgodnieniu z Nauczycielem danego przedmiotu, w bibliotece.  

4. W przypadku opinii zwalniającej na czas krótszy niż rok szkolny, należy tę opinię dostarczyć w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia.  

5. Jeśli zajęcia edukacyjne, z których Uczeń jest zwolniony, wypadają na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej, Uczeń - na pisemną prośbę Rodziców - 

może być zwolniony z obowiązku przebywania w Szkole w trakcie tych zajęć. Jest to nieobecność usprawiedliwiona.  

§15  

Uczeń może opuścić zabawę szkolną/lekcje terenowe/wyjście edukacyjne, przed ustaloną dla wszystkich godziną, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 

Rodziców.  

ROZDZIAŁ 5  

 

SPÓŹNIENIA I NIEOBECNOŚCI 

 

§16 

1. Nazwiska osób spóźniających sięna apel lub modlitwę poranną zapisywane są w portierni Szkoły.  

2. Spóźnienie powyżej 15 minut uznaje się za nieobecność.  

3. Trzy spóźnienia są równoważne jednej nieusprawiedliwionej godzinie lekcyjnej.  

4. Rodzice mogą usprawiedliwić spóźnienie (podając powód) w ciągu dwóch tygodni.  

§17 

1. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności Ucznia, trwającej ponad tydzień i niewynikającej z choroby, Rodzice przedkładają uzasadnione podanie 

o zwolnienie z lekcji do Dyrektora, w terminie 7 dni przed planowaną  nieobecnością.  

2. Nieobecność Ucznia w Szkole musi być pisemnie usprawiedliwiona przed wychowawcą klasy.  

3. Nieobecność Ucznia usprawiedliwiają wyłącznie Rodzice, podając powód absencji.  
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4. Nieobecność Ucznia w Szkole może usprawiedliwić Rodzic, korzystając ze swojego konta na platformie dziennika elektronicznego.  

5. Brak usprawiedliwienia nieobecności, w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły, uznaje się za nieobecność nieusprawiedliwioną.  

 

§18 

1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole jest:  

1) do tygodnia: pisemne usprawiedliwienie Rodziców lub opiekunów prawnych,  

2) powyżej tygodnia: zaświadczenie lekarskie  

 

§19 

Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z przyjętymi w Szkole kryteriami oceny.  

 

ROZDZIAŁ 6 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA I MIENIA 

 

§20 

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP.  

2. Uczeń, który był świadkiem wypadku na terenie Szkoły, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić  o tym Nauczyciela lub innego pracownika.  

3. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji Uczeń ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę, innego Nauczyciela lub pracownika Szkoły.  

4. Uczeń ma obowiązek zgłaszania do sekretariatu Szkoły dostrzeżonych na jej terenie zagrożeń bezpieczeństwa.  

5. Uczniowie w czasie przerw lekcyjnych pozostają na korytarzach szkolnych pod opieką Nauczyciela dyżurującego   

6. Uczniom, po zakończeniu zajęć obowiązkowych, nie wolno przebywać bez opieki lub zgody Nauczyciela w salach lekcyjnych.  

 

§21  
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Szkoła nie odpowiada za zagubione rzeczy Uczniów.  

 

§22 

Bez zgody Dyrektora lub osoby przez Niego upoważnionej, Uczniom nie wolno wynosić poza teren Szkoły żadnego przedmiotu, będącego własnością Szkoły.  

 

§23 

1. Uczeń ma obowiązek troszczyć się - wraz z zespołem klasowym – o powierzoną salę i znajdujące się tam przedmioty.  

2. Uczeń ma obowiązek dbać o wszelkie pomoce i materiały szkolne, używane na terenie Szkoły lub wypożyczane do domu.  

§24 

Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane przez Uczniów zniszczenia.  

 

§25 

1. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania i korzystania z wszelkich używek.   

2. Zakaz ten obowiązuje także na wycieczkach, w czasie imprez oraz podczas wszelkich form zajęć szkolnych.  
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ROZDZIAŁ 7 

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
6
 

(uchylony – przeniesiony do Statutu właściwej Szkoły) 

 

ROZDZIAŁ 8  

 NAJWYŻSZE ODZNACZENIE SERVIAM
7
 

(uchylony – przeniesiony do Statutu właściwej Szkoły) 

 

ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§26 

1. Propozycje zmian w Regulaminie przedstawiają Organa Szkoły. Decyzje o ich przyjęciu podejmuje Rada Pedagogiczna w drodze głosowania.  

2. Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu31 sierpnia 2017 r. 

                                                
6
 Uchylony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 13/2018 z dnia 29.08.2018 r. 

7
 Uchylony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 13/2018 z dnia 29.08.2018 r. 


