
Regulamin uczniowski w ZSO nr 2 w Kwidzynie 

1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) 
zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania z w/w dokumentów. 

2. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę. 

3. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest 
zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy 
najmniejszy wypadek należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi. 

4.  Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.  

5. Obowiązkiem ucznia jest zapoznanie się ze zmianami w planie lekcyjnym, które 
wprowadzane są w dniu poprzedzającym zajęcia. Wyjątkiem są szczególne przypadki 
losowe. Wszelkich zmian w planie lekcyjnym może dokonywać tylko i wyłącznie 
dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

6. W czasie planowych zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek przebywać w budynku 
szkolnym. 

7. W przypadku planowych „okienek” uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.  

8. Uczniowie, którzy nie ćwiczą na zajęciach w-f, mają obowiązek przebywać na sali 
gimnastycznej lub Sali, w której odbywają się zajęcia lekcyjne z w-f.  

9. Wszelkich zwolnień z zajęć lekcyjnych dokonuje tylko i wyłącznie wychowawca klasy. 
W przypadku nieobecności wychowawcy klasy zwolnić ucznia może drugi wychowawca, 
dyrektor lub wicedyrektor. Uczeń oddelegowany do udziału w konkursach, zawodach 
sportowych, imprezach artystycznych lub innych ma obowiązek poinformować 
wychowawcę i uzyskać jego zgodę. 

10. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkolny, odpowiedzialność za to ponoszą 
w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być 
usprawiedliwione. 

11. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być 
zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu rodziców lub opiekunów 
prawnych ucznia.  

12. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w budynku szkolnym do noszenia 
identyfikatora, przypiętego w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Jeżeli uczeń 
zapomniał identyfikatora to zgłasza się do sekretariatu po identyfikator zastępczy, który 
należy zwrócić po lekcjach. 

11. Zabrania się wprowadzania osób trzecich do budynku szkolnego. 

12. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych oraz uroczystości szkolnych. 

13. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz: 



a) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków 
odurzających oraz jakichkolwiek transakcji handlowych.  

b) demonstrowania lub  używania siły i  grożenia jej użyciem. 

c) fotografowania i nagrywania pracowników liceum oraz uczniów bez ich 
wyraźnej zgody. 

 

14. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych oraz przedmiotów 
niebezpiecznych. 

15. Za rzeczy wartościowe, odzież nie zabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez 
ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona 
i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. 

16. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy należy je zdeponować 
u nauczyciela. 

17. Podczas przerw obowiązuje na korytarzach  zakaz: 

        a)     biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw, 

        b)      siadania na parapetach, 

        c)     zaśmiecania, brudzenia, plucia, itp. 

18. Uczeń jest zobowiązany do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa 
w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom 
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia mienia szkolnego. 

19. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za 
zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły. 

20. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do dopilnowania realizacji 
obowiązku szkolnego ucznia, śledzenia jego postępów w nauce, wspierania szkoły 
w procesie wychowawczym, usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.  

21. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia: 

a) nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych do dwóch dni może usprawiedliwić 
rodzic/opiekun prawny, nieobecności powyżej dwóch dni usprawiedliwia się na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia organizacji, która ucznia zwalnia 

b) termin dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ustala się na 7 dni 
od momentu powrotu ucznia do szkoły 

c) w wypadku dłuższej nieobecności, rodzic ucznia zobowiązany jest do telefonicznego 
lub osobistego poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub 
dyrektora szkoły 

21. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z wychowawcą, nauczycielami, 
pedagogiem szkolnym na wywiadówkach, konsultacjach lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu spotkania. 

22.  Strój ucznia musi być estetyczny, czysty, w stonowanych kolorach. Obowiązuje zakaz 



             a)     farbowania włosów na rażący, jaskrawy kolor, 

             b)    ekstrawaganckich     fryzur 

c) skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spodenek, w przypadku dziewcząt: 
krótkich spódnic, bluzek przeźroczystych, z dużym dekoltem, odsłaniających 
brzuch lub ramiona, 

d) malowania paznokci na jaskrawe kolory 

e) wyzywającego makijażu, 

f)  noszenia   biżuterii zagrażającej zdrowiu 

23. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii 
i ozdób. 

24. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy. Dziewczęta 
obowiązuje ciemna spódnica (granatowa, szara, czarna), biała bluzka lub stonowany 
kostium. Chłopców obowiązuje garnitur, ewentualnie ciemne (granatowe, szare, czarne) 
spodnie i biała koszula. 

25. Wobec uczniów, którzy nie stosują się do regulaminu porządkowego i statutu szkoły będą 
wyciągane następujące konsekwencje: 

 
a) za regularne przekraczanie zasad współżycia społecznego: 
-upomnienie wychowawcy z wpisaniem do dziennika lub zeszytu uwag 
-nagana wychowawcy z poinformowaniem rodziców lub prawnych opiekunów 
-nagana dyrektora szkoły z poinformowaniem rodziców lub prawnych opiekunów 
-nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem 
-skreślenie z listy uczniów 
 
b) za opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia: 
-20 godzin lekcyjnych – nagana wychowawcy klasy 
-50 godzin lekcyjnych – nagana dyrektora szkoły 
-70 godzin lekcyjnych – skreślenie z listy uczniów ZSO 2 
c) przewiduje się kary dodatkowe ujęte w Statucie Szkoły, które mogą zastąpić powyższe 

kary decyzją Rady Pedagogicznej po uprzednim wnikliwym i indywidualnym 
rozpatrzeniu wykroczenia ucznia. 

 
 


