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Regulamin 
II Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 
zatwierdzony na radzie pedagogicznej 23.06.2010. 

Znowelizowany 15 września 2015 

ROZDZIAŁ I 

Prawa ucznia: 
Uczeń ma prawo do: 

1) Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień 
i odpowiedzi. 

2) Przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi ZSO i innym nauczycielom swoich problemów 
związanych z sytuacją rodzinną, materialną, nauką w szkole, kontaktami koleżeńskimi oraz 
uzyskania wszelkiej pomocy. 

3) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

4) Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej 
godności osobistej. 

5) Działalności w wybranej przez siebie organizacji, istniejącej na terenie szkoły i uczestniczenia 
w zajęciach pozalekcyjnych. W przypadku organizacji działających poza szkołą i zajęć 
pozaszkolnych, pod warunkiem, że zajęcia nie kolidują z obowiązkami szkolnymi. 

6) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze 
swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

7) Odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych, przerwy zimowej 
i wiosennej nie zadaje się pisemnych prac domowych. 

8) Korzystania ze szkolnej opieki medycznej. 

9) Korzystania z istniejących w szkole środków dydaktycznych zaplecza naukowego, sprzętu 
sportowego. 

10) Uczestniczenia w obozach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę. 

11) Jawnej, sprawiedliwej i obiektywnie przeprowadzanej oceny stanu wiedzy i umiejętności. 

12) Powiadamiania go z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac klasowych. W ciągu 
dnia mogą się odbyć dwie prace klasowe, w ciągu tygodnia nie więcej niż cztery (z wyłączeniem 
grup językowych). Dopuszcza się możliwość egzekwowania wiedzy z trzech ostatnich lekcji, bez 
zapowiedzi. 

13) Zdawania egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach, za 
zgodą Rady Pedagogicznej II LO, z dwóch przedmiotów z których uczeń otrzymał ocenę 
niedostateczną na koniec roku. 

14) W przypadkach losowych, zgłoszenia  nieprzygotowania do lekcji - usprawiedliwienie jednak 
pozostawia się decyzji nauczyciela. 

15) Uczniowie klas pierwszych mają prawo do 2 tygodniowego okresu adaptacyjnego - w czasie jego 
trwania nie stawia się ocen niedostatecznych. 

16) Wystąpienia do rady pedagogicznej o ponowne ustalenie oceny z zachowania, jeżeli wystawioną 
ocenę uzna za zaniżoną , (regulamin oceniania zachowania). W imieniu ucznia mają prawo 
wystąpić z takim wnioskiem rodzice lub samorząd klasowy. 

17) Zachowania swojej indywidualności wyrażonej strojem fryzurą i sposobem bycia, pod 
warunkiem, że nie narusza to ogólnie przyjętych norm estetyczno-etycznych. 
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18) Uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania 
oraz metod nauczania. 

19) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

20) Odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. 

21) Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

22) Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego. 

23) Zapoznania się z regulaminami obowiązującymi w życiu szkoły. 

24) Zgłaszania nauczycielom i organom szkoły wszelkich uwag i postulatów dotyczących szkoły oraz 
być poinformowanym o sposobie ich załatwienia. 

ROZDZIAŁ II 

Obowiązki ucznia 
Uczeń ma obowiązek: 

1)  Godnego reprezentowania szkoły, współtworzenia jej tradycji, dbania o jej autorytet. 

2) Dbania o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach. Za zniszczone mienie 
uczeń ponosi odpowiedzialność, ponosząc koszty naprawy. 

3) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 

4) Przestrzegania zakazu używania środków odurzających, palenia tytoniu, picia alkoholu. 

5) Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 

 szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 

 ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie, 

 zachowania dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, 

 przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności, 

 dbania o bezpieczeństwo swoje i innych . 

6) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej 
wiedzy i umiejętności. 

7) Uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz uczestniczenia 
i przygotowywania się do wybranych zajęć pozalekcyjnych. 

8) Usprawiedliwienia w ciągu 14 dni nieobecności na lekcjach ( honorowane są zwolnienia 
lekarskie oraz usprawiedliwienia od rodziców, w przypadku uczniów pełnoletnich 
usprawiedliwienia osobiste) przy czym prawem wychowawcy jest sprawdzenie wiarygodności 
usprawiedliwienia. Opuszczenie pojedynczej lekcji musi być poprzedzone zgodą wychowawcy 
i nauczyciela danego przedmiotu. 

9) Przebywania na terenie szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych. 

10) Dbania o czysty i schludny wygląd zewnętrzny, na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój 
świąteczny. 

11) Pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni. 

12) Właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych. 

13) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora ZSO, rady pedagogicznej, 
nauczycieli oraz ustaleń samorządu szkolnego lub klasowego. 

14) Przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków 
ucznia, przestrzegania porządku szkolnego. 
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ROZDZIAŁ III 

Sposób powoływania oraz zasady współdziałania organów Samorządu Uczniowskiego 
z wychowawcą klasy, nauczycielem, Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

1)  Wszyscy uczniowie tworzą samorząd uczniowski. 

2) Uczniowie klasy stanowią jej samorząd i wyłaniają radę samorządu klasowego według 
samodzielnie przyjętych zasad. 

3) Samorząd jest organem doradczo – opiniodawczym. 

4) Wybór przewodniczącego rady samorządu szkolnego odbywa się w każdym roku szkolnym we 
wrześniu. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5) Przewodniczący rady samorządu szkolnego formułuje program działania na okres kadencji. 
Skład rady oraz program działania są zatwierdzane przez wszystkich uczniów lub ich 
przedstawicieli podczas zebrania. Kadencja trwa jeden rok. Funkcję można pełnić przez trzy 
kadencje. 

6) Formy pracy samorządu szkolnego i jego rady oraz zasady współdziałania z dyrekcją i radą 
pedagogiczną wynikają z przepisów i dokumentów zawartych w "Ogólnych zasadach 
działalności samorządu uczniowskiego" -Dz. Urz. nr l I z 1982r. 

7) W uzasadnionych przypadkach samorząd szkolny może odwołać przewodniczącego na 
wniosek rady pedagogicznej lub rady samorządu uczniowskiego. 

8) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

9) Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz 
dyrektorowi ZSO wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:  

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami, 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 prawo do organizowania życia licealnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań,  

 prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

 prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświaty sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z dyrektorem ZSO,  

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

15) Samorząd, w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek i innych źródeł. 
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ROZDZIAŁ IV 

Nagrody 
Ucznia nagradza się za: 

1) Rzetelną naukę. 

2) Wzorową postawę. 

3) Twórczy wkład w życie szkoły. 

4) Wybitne osiągnięcia. 

5) Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. 

Rodzaje nagród: 

1) Pochwała wychowawcy  

2) Pochwala dyrektora  

3) Wpis do „ZŁOTEJ KSIEGI”.  

Decyzją rady pedagogicznej do „złotej księgi” zostaje wpisany uczeń, który: 

- uzyskał na koniec nauki średnią ocen powyżej 4,75, lub osiągnął dobre wyniki w konkursach 
przedmiotowych, literackich, recytatorskich, plastycznych, sportowych i innych lub wniósł twórczy 
wkład, w życie szkoły lub szczególnie wyróżnił się swoją postawą. 

4) Uczniowie uzyskujący tytuły laureatów i finalistów konkursów i olimpiad są umieszczani 
w galerii szkoły. 

5) Nagroda książkowa. 

6) List pochwalny (na wniosek rady pedagogicznej otrzymują rodzice ucznia, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem). 

7) Stypendium Rady Rodziców na zakończenie nauki w IILO dla najlepszego ucznia szkoły. 

8) Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia z najwyższą średnią ocen rocznych lub 
osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zgodnie z regulaminem 
(Dz.U. Nr 74 poz. 350). 

9) Stypendium MEN dla uczniów wybitnych (Dz. U. Nr 74 poz. 350). 

ROZDZIAŁ V 

Kary 
Ucznia karze się za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły. 

Rodzaje kar: 

1) Nagana wychowawcy. 

2) Nagana dyrektora ZSO. 

3) Wpis na listę warunkową na okres bieżącego roku szkolnego: 

Na wniosek wychowawcy, na listę warunkową zostaje wpisany uczeń, który:  

 bez usprawiedliwienia opuścił 20 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego,  

 nie przestrzegał zakazu używania środków odurzających, palenia tytoniu, picia 
alkoholu, 

  w rażący sposób nie przestrzega regulaminu szkolnego. 

4) Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły przez dyrektora ZSO na wniosek 
rady pedagogicznej następuje, jeżeli: 
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 uczeń opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 25 godzin lekcyjnych w ciągu roku 
szkolnego, 

 po wpisaniu na listę warunkowa, powtórnie złamał zakaz używania środków 
odurzających, palenia tytoniu, picia alkoholu,  

 świadomie niszczył lub fałszował dokumentację szkolną, 

 dopuścił się wybryków chuligańskich,  

 wszedł w konflikt z prawem karnym. 

5) W szczególnych przypadkach lista warunkowa może obowiązywać w okresie nauki w II LO. 

6) W wyjątkowych przypadkach, kiedy uczeń dopuszcza się czynów stanowiących zagrożenie 
zdrowia i życia innych osób, stosuje się kary z pominięciem ich stopniowania. O wymiarze kary 
decyduje rada pedagogiczna. 

7) Od decyzji w sprawie kary ucznia przysługuje uczniowi lub jego rodzicom odwołanie się w ciągu 
trzech dni do: 

 - dyrektora ZSO po udzieleniu kary przez wychowawcę, 

 - organu nadzorującego i organu prowadzącego szkołę po udzieleniu kary przez 
dyrektora ZSO. 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe: 

1)  O nagrodach i karach informuje się rodziców ucznia. 

2) Wpis na listę warunkową traci ważność z końcem roku szkolnego. 

3) Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy drugiej podlega ponownej rekrutacji do klasy 
pierwszej według warunków i trybu określonego w warunkach rekrutacji na dany rok szkolny. 

4) W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń ma prawo do dwukrotnego powtarzania klasy. 
(z wyjątkiem pkt. 3 rozdz. VI regulaminu). 

5) Uczeń skreślony z listy uczniów nie może starać się o powtórne przyjęcie do II LO. 

6)  W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego 
konfliktu, którego nie rozstrzygnięto na terenie szkoły, uczniom przysługuje prawo odwołania 
się do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

7) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich, nie mogą być z tego powodu 
negatywnie oceniani. 

8) Regulamin szkoły stosuje się wraz z regulaminem samorządu szkolnego oraz innymi przepisami 
regulującymi działalność szkoły. 

9) Zastrzega się prawo naniesienia poprawek modernizujących regulamin szkoły. 


