
 
 
 
 
 

REGULAMIN UCZNIA  

ZSO nr 1 w Gdańsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa  z  dnia  7  września  1991 r.  o  systemie  oświaty  (tekst  jednolity  z  2004 r.  Dz.  U.  Nr256,  poz.2572 z  późniejszymi  
zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w  sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r.; Dz .U. Nr 10 poz. 96 z 2002 r.; Dz. U. Nr 146 poz. 1416 
z 2003 r.; Dz. U. Nr 66 poz. 606 z 2004 r.; Dz. U. Nr 10 poz. 75 z 2005 r; Dz. U. Nr 35 ), 



3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia  2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w 
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 z 2007 r.; ). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z 2002 r.; Dz. U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 r.; Dz. U. Nr 116, poz. 977 
z 2009; Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.; ) 

 
                                                                                        
                                                                                   II. PRAWA UCZNIA 
 
§ 1.1. Uczeń ZSO nr 1  ma prawo do:: 

1/ Życzliwego i podmiotowego traktowania. 
2/ Bezpiecznych warunków pobytu w szkole, opieki wychowawczej zapewniającej ochronę przed                    
     wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
3/ / właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny  umysłowej; 
4/ Świadomego i czynnego uczestniczenia we wszystkich formach działalności dydaktyczno-wychowawczej  
    (zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, pozaszkolne) prowadzonych przez szkołę. 
5/  Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności 

osobistej. 
6/ Swobody wyrażania myśli i przekonań. Zakazana jest działalność partii politycznych i innych organizacji    
    odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania   nazizmu, faszyzmu i   
    komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub  dopuszcza nienawiść rasową i  
    narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo 
przewiduje  
    utajnienie struktur lub członkostwa 
7/ Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 
8/ Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi ZSO  i innym nauczycielom swoich problemów oraz  
     uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 
9/ Działalności w wybranej przez siebie organizacji legalnie działającej na terenie szkoły. 
10/ Dobrowolnego reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach  
    zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 
11/ Korzystania z gabinetów szkolnych, pomocy naukowych, biblioteki szkolnej, urządzeń sportowych (po 

lekcjach  
       – za zgodą dyrektora i pod opieką nauczyciela). 
12/ Korzystania, w uzasadnionych przypadkach, z pomocy materialnej (stypendia, zapomogi) w miarę 

możliwości  
     finansowych szkoły, Rady Rodziców i hojności sponsorów. 
13/ Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego 
14/ Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych, w czasie ferii.  
15/  Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco, oceny swego stanu wiedzy i umiejętności zgodnie z 

wewnątrzszkolnym  
       systemem oceniania.  
16/ Uczeń ma prawo do uzyskania informacji dlaczego zasługuje na daną ocenę, a nie inną i  jakimi kryteriami 
posługiwał się nauczyciel.  
17/ Zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji, nieprzygotowania bez podania przyczyn według ustalonych zasad 
18/ Zwolnienia z pytania jeżeli wylosowano „Twój  szczęśliwy numer". 
19/ Uzyskania informacji o przyznaniu mu nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary 
20/ Uzyskania ( za zgodą dyrekcji ZSO) dodatkowych zwolnień  ze sprawdzianów w związku z  
okazjonalnymi wydarzeniami, konkursami, podjęciem w określonym czasie szczególnej i dodatkowej  
aktywności na rzecz dobra szkoły i środowiska  
21/ Dodatkowego uzasadnienia wystawionej oceny, jeśli uważa, że jest ona krzywdząca:  
      a/ zwracając się z tym do nauczyciela przedmiotu zaraz po lekcji, 
      b/ zwracając się do nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem wychowawcy. 
22/ Do uzyskania pomocy w uzupełnieniu wiedzy w miarę możliwości szkoły. 
23/ Wyboru do Samorządu Uczniowskiego i Klasowego według ustalonej ordynacji wyborczej. Członkiem  
       Samorządu Uczniowskiego i Klasowego nie może być uczeń, który w semestrze poprzedzającym wybory  
       uzyskał poprawną lub niższą ocenę  zachowania.  



24/ Uczeń ma prawo odwołania  się do wychowawcy  klasy, opiekuna Samorządu, psychologa szkolnego,   
Dyrektora ZSO, Wizytatora ds. Praw Ucznia i Dziecka w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (drogą służbową 
przez Dyrektora ZSO ) jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone,  uzyskując od tych gremiów pomoc.  

 
§ 2. 1. Uczniowie mają prawo składać skargi w przypadku naruszenia praw ucznia. Procedury w takiej sytuacji są następujące: 
   1/  W każdym przypadku do wychowawcy klasy lub psychologa szkolnego, w celu wyjaśnienia zaistniałych  
        problemów  lub / i udzielania przez wychowawcę klasy lub psychologa szkolnego właściwej pomocy. 

 2/ Jeżeli pomoc wychowawcy lub psychologa szkolnego uznana zostanie przez ucznia/uczniów za 
niewystarczająca mogą oni składać skargi pisemne do: 

        a/  Samorządu uczniowskiego i za jego pośrednictwem oraz po zaopiniowaniu do dyrektora szkoły 
 
§ 2. 2. Uczeń / uczniowie składający skargi pisemne są informowani o jej rozpatrzeniu w następujący sposób: 

1/  Wicedyrektor lub dyrektor sporządzają odpowiedź pisemną lub odpowiednią adnotację na skardze złożone 
w formie pisemnej 

                                   
II. OBOWIĄZKI UCZNIA 

 
§ 3. Uczeń ZSO nr 1  w Gdańsku  ma obowiązek: 
  1/ Uczęszczać regularnie na wszystkie obowiązujące ucznia zajęcia dydaktyczne i być do nich 
przygotowanym. 

2/  Pracować sumiennie i aktywnie włączać się w proces dydaktyczny..  
3/  Systematycznie odrabiać zadania domowe. 
4/ Wykonywać zarządzenia Dyrektora ZSO, Rady Pedagogicznej, wychowawcy, nauczycieli oraz zalecenia  
     Samorządu Uczniowskiego. 
5/ Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; utrzymywać czystość na terenie szkoły.  
6/ Poznać zasady postępowania w czasie pożaru oraz zasad ewakuacji 
7/  Przestrzegania wszystkich regulaminów BHP w pracowniach szkolnych, 
8/ Wykonywania   prac na rzecz szkoły zleconych  przez Dyrektora lub wychowawcę  
9/  Dbania  o estetykę wyglądu i ubioru oraz o higienę osobistą.  
10/ Nie nosić:  

a/ ubrań, emblematów i gadżetów, które mogą wskazywać na przynależność do ruchu politycznego ( 
zakazanego prawem ), społecznego  przyzwalającego na stosowanie środków odurzających oraz przemocy 
psychicznej i fizycznej.  
b/ ubioru niestosownego w miejscu nauki i pracy (np. dziewczęta –krótkich bluzeczek na cienkich 
ramiączkach oraz spodni i spódniczek-mocnych biodrówek odsłaniających intymne miejsca ciała, butów na 
zbyt wysokim obcasie ; chłopcy - krótkich wzorzystych spodni oraz koszulek typu plażowego; obowiązuje 
strój klasyczny), 
c/ ekscentrycznych ozdób ( w tym kolczyków i tatuaży w widocznych miejscach) – dopuszcza się kolczyki 
w  uszach. 

      d/ biżuterii i ozdób w nadmiernej ilości i nie nosić wcale podczas zajęć z wf 
      e/ zbyt wyzywającego makijażu (dopuszczalny jest delikatny makijaż dzienny) 
11/ W dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów 

maturalnych, oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz nosić strój galowy . Dziewczęta - czarne lub 
granatowe spódnice lub sukienki o klasycznym kroju i długości nie krótszej niż 10cm powyżej kolan / 
długie spodnie i białe koszulowe bluzki. Chłopcy – garnitur lub marynarka biała koszula, krawat . 

12/ W okresie jesienno-zimowym uczniowie zostawiają swoje okrycia wierzchnie w szatni lub   szafkach  (za 
okrycia  pozostawione poza szatnią, szkoła nie ponosi odpowiedzialności).  

13/ Nosić legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie nauczycieli lub innych pracowników liceum.  
14/ Przebywać podczas zajęć przewidzianych planem i przerw na terenie szkoły (budynek szkolny i boisko) w 

przypadku opuszczenia – uczeń otrzymuje  naganę Dyrektora Szkoły.  
  15/ Regularnie korzystać  z  dziennika elektronicznego ( Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w  
                       Nauce ) poprzez logowanie się do niego 
  16/ Informować wychowawcę o przewidywanych nieobecnościach w szkole poprzez: 
        a/  wysłanie przez rodziców ( prawnych opiekunów ) wiadomości do wychowawcy droga elektroniczną w  
        dzienniku elektronicznym 
        b/ telefon rodzica ( prawnego opiekuna do szkoły ) 
  17/  Usprawiedliwiać w formie pisemnej  - wszystkie nieobecności i  spóźnienia na zajęciach  
        szkolnych. Usprawiedliwienie w formie pisemnej ( od rodziców ) lub ustnej winno być przedstawione  



        wychowawcy. W razie nieobecności wychowawcy o wyjściu z zajęć uczeń powiadamia sekretariat  
        szkoły, który przekazuje informację wychowawcy po jego powrocie. Nieprzedstawienie pisemnego  

usprawiedliwienia pociąga za sobą nieusprawiedliwienie nieobecności. Usprawiedliwiać w ciągu 7 dni od 
daty pojawienia się w szkole – usprawiedliwienia nieobecności przedstawione po w/w terminie nie będą 
uwzględniane.  

18/ Dostarczyć  zgodę rodziców na udział w zajęciach dydaktycznych wykraczających poza ustalony plan 
lekcyjny, a odbywających się pod opieka nauczycieli zgodę wyrażają rodzice. 

                             
 
§ 4.1.  W zakresie kultury osobistej, postawy moralnej i społecznej uczeń ma obowiązek:  
  1/  Zachowywania się w szkole i poza nią w sposób godny i kulturalny. 
  2/  Dbania o honor szkoły, współtworzenia jej autorytetu. 
  3/  Okazywania szacunku nie tylko nauczycielom i pracownikom szkoły, innym uczniom, lecz każdemu  
       człowiekowi. 
  4/  Nie wykazywania agresji wobec innych ludzi w szkole i poza nią. 
  5/  Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 
  6/ Szanowania  poglądów i przekonań  innych ludzi, ich godności osobistej  
                             7/ Wrażliwości  na potrzeby innych, pomagania słabszym. 

8/  Dbania  o kulturę słowa. 
  9/ Szanowania  cudzej  własności. 

 
III. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 
§ 5.1.  Każdy uczeń powinien zachowywać się w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych tak, aby nie zakłócać 
normalnego  
 toku pracy nauczycieli, administracji i obsługi oraz kolegów.   
 
§ 6. Uczeń nie powinien spóźniać się na lekcje.  
 
§ 7. Nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych: 

1/ Każdorazowa nieobecność w szkole winna być usprawiedliwiona  
2/ Uczniowie przedstawiają wychowawcy usprawiedliwienie napisane przez rodziców (prawnych opiekunów) 
3/ Planowana, dłuższa nieobecność ucznia w szkole powinna być wcześniej uzgodniona na piśmie z 

wychowawcą. 
4/ Zobowiązuje się rodziców do zawiadomienia szkoły o dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą 

w celu umożliwienia zorganizowania pomocy ze strony szkoły. 
5/ Uczeń, który permanentnie opuszcza zajęcia i są to nieobecności nieusprawiedliwione, ponosi konsekwencje  
     wynikające ze statutu szkoły. 
6/ Nieprzystąpienie ucznia z przyczyn zdrowotnych do egzaminów: 

a) maturalnego, 
b) klasyfikacyjnego, 
c) poprawkowego 
d) gimnazjalnego 

    usprawiedliwiane jest wyłącznie przez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. 
 
§ 8. Prace sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia (szczegółowe ustalenia zawarte są w WSO ) powinny być przeprowadzone  
  według następujących zasad: 

1/  Pisemna praca sprawdzająca (np. praca klasowa, sprawdzian  ) to każda pisemna praca ucznia wykonywana pod  
     nadzorem nauczyciela, jeżeli obejmuje materiał kilku lekcji, działu programowego itp. Prace klasowe/sprawdziany  
     zapowiadane nie  powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. Jeżeli przełożenie pracy  
     klasowej/sprawdzianu nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego  
     zapowiadania. 
2/ Tzw. "kartkówki" powinny obejmować materiał z maksymalnie ostatnich 3 tematów lekcji ( w przypadku bloków 

zajęć - 4 tematy lekcyjne) lub zadania domowego i nie powinny przekraczać 20 minut. 
3/ W ciągu całego dnia może się odbyć tylko jedna pisemna praca sprawdzająca ( praca klasowa/sprawdzian ), a w 

ciągu tygodnia nie więcej niż trzy prace klasowe/sprawdziany. Dopuszcza się czwarty sprawdzian z języków 
obcych. 

4/ Uczeń nieobecny na pracy klasowej (nieobecność usprawiedliwiona) może  ja napisać w terminie uzgodnionym z  
    nauczycielem. Uczeń, który nie napisze pracy w uzgodnionym terminie otrzymuje nb.  

 
§ 9. Klasom przysługuje 3-dniowe zwolnienie z zajęć na zorganizowany wyjazd (wycieczka, biwak itp.). Przez wycieczkę 

klasową należy rozumieć wspólne wyjście/wyjazd, w którym uczestniczy co najmniej 80% uczniów.  
 



§ 10. 1. Nauczyciel nie ma prawa do bezpodstawnej ingerencji w osobiste sprawy ucznia, chyba, że bezpośrednio zagrażają one 
jego bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób, mieniu szkolnemu, czy też dobremu imieniu szkoły. 

 
§ 10. 2. Nauczyciel ma prawo do ingerowania w sferę osobistą ucznia zgodnie z prawem i zasadami profesjonalizmu 

pedagogicznego w sytuacjach, w których nauczyciel zauważa, że rodzice (rodzic, opiekun prawny) nie wykonują swoich 
podstawowych obowiązków rodzicielskich (opiekuna prawnego) lub / i istnieją uzasadnione podejrzenia o znęcanie się 
psychiczne, fizyczne, czy też wykorzystywanie seksualne ucznia. Nauczyciele w takich sprawach zobowiązani są 
współpracować ściśle z psychologiem szkolnym, dyrekcją ZSO, a także właściwymi organami ścigania. 

 
§ 10. 3. Religia, poglądy polityczne i społeczne ( uznane przez prawo ) oraz orientacja seksualna nie mogą wpływać na ocenę   
 zachowania, czy też stanowić o negatywnym traktowaniu ucznia przez nauczyciela.    
 
§ 11.1.  Zabrania się podczas zajęć edukacyjnych: 
  1/ korzystania z telefonów komórkowych w celach nienaukowych 
  2/  nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą wszelkich środków audiowizualnych i telekomunikacyjnych  
  3/ wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych podczas egzaminów  
   4/ picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci na terenie szkoły, w najbliższym jej otoczeniu jak również w trakcie  
       trwania wycieczek,  i wszelkich uroczystości organizowanych przez szkołę lub z jej udziałem. W sytuacji  
       ujawnienia spożycia alkoholu przez ucznia/uczniów w trakcie trwania wycieczek i wszelkich uroczystości  
       organizowanych przez szkołę ( szczególnie w czasie Studniówki ) lub z jej udziałem 
  5/ palenia papierosów, używania innych wyrobów tytoniowych,  używania produktów imitujących wyroby  
                                tytoniowe w tym e-papierosów  w szkole lub jej najbliższym otoczeniu 
  6/ zażywania środków odurzających  

7/ posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych na terenie szkoły i na 
zajęciach organizowanych przez szkołę poza nią. 

  8/ spożywania posiłków oraz żucia gumy  
  9/ rozpowszechniania wszelkiego rodzaju materiałów zabronionych przez prawo ( w tym materiałów  
       o treści pornograficznej ) 
  10/ dokonywania ingerencji w dokumenty szkolne 
 
§ 12. Za zniszczone przez ucznia mienie szkolne odpowiadają materialnie rodzice. Za umyślne zniszczenie, uczeń będzie 
ponosić przewidzianą regulaminem i uzależnioną od charakteru czynu karę. 
 
 

IV. NAGRODY I KARY 
 

§ 13. Z wnioskiem o udzielenie pochwały, nagrody lub kary może wystąpić Dyrektor ZSO, Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców, psycholog szkolny, społeczność uczniowska. 
 
§ 14.1. Nagrody: 
 1/ Ustna pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy. 

2/ Pisemna pochwała nauczyciela lub wychowawcy. 
3/ Ustna pochwała Dyrektora ZSO wobec klasy. 
4/ Pisemna pochwała Dyrektora  ZSO wg uznania . 
5/ Nagroda Rady Pedagogicznej (np. dyplom, znaczek szkoły, list pochwalny do rodziców).  
6/ Nagroda Rady Rodziców „Złota Tarcza” i „ Złoty Absolwent” – kryteria przyznawania tej nagrody i jej forma są 

określone w osobnym regulaminie ) na wniosek Rady Pedagogicznej. 
7/ Nagroda Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 14.2. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
            1/ Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  
                oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się  
                to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał  
                wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz  
                co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to  
                stypendium. 
             2/ O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie  
                 wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w szkole. 
             3/Dyrektor Szkoły powołuje komisję stypendialną 
             4/Komisja stypendialna ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu  
                Uczniowskiego, średnią o której mowa w ust. 1 
             5/ Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca  



                 klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinia Dyrektorowi  
                 Szkoły. 
             6/ Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie. 
             7/ Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 
                  stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach  
                 rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji  
                 stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 
             8/ Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po  
                 zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący  
                 na ten cel w budżecie szkoły 
 
§ 15.1. Kary:  

1/ ustnego upomnienia przez nauczyciela lub wychowawcę wg uznania, 
  2/ uwaga wpisana przez nauczyciela lub wychowawcę do dziennika elektronicznego z wiadomością dla  
      rodziców ( prawnych opiekunów ) i Dyrektora Szkoły wg uznania nauczyciela/wychowawcy/dyrektora 
  3/ pisemnego upomnienia przez nauczyciela lub wychowawcę wg uznania, 
  4/ pisemnej nagany udzielonej przez wychowawcę wg uznania przez wychowawcę, 
  5/ upomnienia ustnego udzielonego przez Dyrektora Szkoły wg uznania Dyrektora 

6/ pisemnego upomnienia Dyrektora ZSO z powiadomieniem rodziców ( lub prawnych opiekunów ucznia ) wg 
uznania Dyrektora 

  7/  nagana Dyrektora Szkoły wg uznania Dyrektora 
 
§15.2. W szczególnych wypadkach Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może  
           stosować inny typ kary np. czasowy zakaz wyjazdów na wycieczki szkolne, wyjść poza szkołę 
 
§ 15.3. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia przez ucznia statutu szkoły lub zasad współżycia,  
            dopuszcza się możliwość stosowania kar bez utrzymania zasady stopniowania 
 
§ 16.1. Dyrektor ZSO może podjąć na wniosek Rady Pedagogicznej oraz  po zasięgnięciu opinii  Samorządu Szkolnego decyzję 
o skreśleniu ucznia  liceum z listy uczniów, jeżeli uczeń:  

1/ Dopuścił się czynów chuligańskich o znacznej szkodliwości społecznej i moralnej, w szczególności znęcał się  
 fizycznie lub psychicznie nad innym uczniem (uczniami) lub / i okaleczył inną osobę. 

2/ Groził przemocą lub/i użył przemocy, w tym psychicznej, w stosunku do nauczyciela, pracownika szkoły, czy  
innych osób znajdujących się na terenie szkoły, oraz w sposób szczególnie wulgarny lub powtarzalny naruszał  

  ich godność.  
  3/ Dokonał w środowisku szkolnym kradzieży, handlował narkotykami lub posiadał narkotyki 

4/ Świadomie spowodował poważne zniszczenie materialne mienia należącego do szkoły, czy też należącego do  
innych podmiotów podczas realizacji zadań szkolnych poza jej terenem lub / i zniszczenia mienia należącego do  
innych uczniów oraz pracowników szkoły. 

5/ Świadomie wspomagał lub / i współuczestniczył w działaniach przestępczych, które przyniosły bezpośrednią  
szkodę instytucji szkoły lub / i członkom jej społeczności. 

 6/ W czasie zajęć w szkole lub poza nią podczas realizacji zadań szkolnych znalazł się w stanie wskazującym na  
 spożycie alkoholu lub / i działanie środków odurzających. 

 7/ Poważnie i świadomie naraził na niebezpieczeństwo życie i zdrowie członków społeczności szkolnej podczas  
     zajęć na terenie szkoły i poza jej terenem. 
8/  W sposób świadomy i długotrwale, nie reagując na uwagi i rozmowy wychowawcze szerzył: poglądy  

faszystowskie, satanistyczne, propagujące uczestnictwo w sektach, pornografię, przemoc oraz przestępczość. 
 9/ W inny bardzo poważny sposób zakłócił, czy też uniemożliwił wykonywanie procesu dydaktycznego, co podlega  

 wspólnej, ale podejmowanej odrębnie ocenie Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 
10/ rozpowszechniał wszelkiego rodzaju materiały zabronione przez prawo ( w tym materiały o  

treści pornograficznej ) 
11/ dokonał ingerencji w dokumenty szkolne ( dopuścił się fałszerstwa lub włamania do dziennika  

 elektronicznego  
12/ Nie wypełnił zobowiązań zawartych w podpisanym przez siebie kontrakcie 

 
§ 17. Jeżeli uczeń nie zgadza się z decyzją o skreśleniu go z listy uczniów Liceum, ma prawo odwołać się zgodnie z Trybem 
Odwoławczym  ZSO nr 1. 
 



 § 18. Wymierzenie uczniowi kary wiąże się z odpowiednim do przewinienia obniżeniem oceny zachowania. 
 
§ 19. Jeśli uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie )uważają, że wymierzona kara jest niesprawiedliwa to mają prawo 
odwołać się w trybie odwoławczym zgodnym ze Statutem Szkoły i WSO 

 
V ZAKOŃCZENIE 

 
§ 20. Regulamin Ucznia  opracowany został z uwzględnieniem praw wynikających z : 
         1/ Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
         2/ Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. 120/91 ze zmianami) 
         3/ Ustawy z dnia 07.09.1992 r. o systemie oświaty (Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
z 2004 r. Dz. U. Nr256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),  
         4/ Statutów  IX LO i Gimnazjum nr 1 
Wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej  
 


