II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Karola Wojtyły w Lęborku

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KAROLA WOJTYŁY
W LĘBORKU

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin ustanowiony przez Radę Pedagogiczną, przy współudziale Rady Rodziców
i Samorządu Szkolnego, określa prawa i obowiązki uczniów oraz nagrody i kary.
2. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów Statutu Szkoły zgodnie z potrzebami codziennej
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Przez określenie „uczeń” rozumie się osoby pobierające naukę w II Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.
ROZDZIAŁ I
TRADYCJE I CEREMONIAŁ
§1
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek poznania historii szkoły oraz zobowiązani są do
poszanowania symboli szkoły i kultywowania tradycji szkoły.
§2
1. Do obowiązku ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt
państwowych i szkolnych:
1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) Dzień Komisji Edukacji Narodowej;
3) rocznica Odzyskania Niepodległości;
4) pożegnanie absolwentów;
5) zakończenie roku szkolnego;
6) dzień Patrona Szkoły.
2. Obowiązujący strój galowy:
1) dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, garsonka, sukienka lub spodnie;
2) chłopcy –biała koszula, ciemne spodnie lub ciemny garnitur.
3. Uczniowie mają prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic,
świat państwowych i oświatowych.
ROZDZIAŁ II
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW
§3
1. Uczniowie mają prawo rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez
udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Uczniowie mają prawo korzystać z pomocy nauczycieli w zakresie spraw związanych
z przygotowaniem do olimpiad, konkursów przedmiotowych i turniejów.
3. Uczniowie mają prawo rozwijać swoje uzdolnienia poprzez przynależność oraz pracę w
kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w miarę możliwości
organizacyjnych i finansowych szkoły.

4. W przypadku uzdolnień przekraczających kompetencje nauczycieli szkoły uczeń ma prawo
wnioskować o skontaktowanie ze specjalistami ze szkół wyższych lub instytutów naukowych.
5. Uczeń szczególnie zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do
indywidualnego toku nauki.
ROZDZIAŁ III
STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI
§4
1. Uczniowie zobowiązani są do rzetelnej i systematycznej nauki, obowiązkowego
i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz jak najlepszego wykorzystania czasu
i warunków do nauki.
2. Każda nieobecność lub spóźnienie na zajęcia muszą być usprawiedliwione.
3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach jest pisemne
usprawiedliwienie rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenie lekarskie lub
zaświadczenie wydane przez organa państwowe.
§5
1. Uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku nieobecności mającej trwać
dłużej niż 5 dni, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub dyrekcję
w ciągu pierwszych 3 dni nieobecności.
2. Usprawiedliwienie nieobecności winno nastąpić zaraz po jej zakończeniu, jednak
w terminie nie dłuższym niż 7 kolejnych dni kalendarzowych. Po tym terminie nieobecność
będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona.
§6
1. Za zgodą wychowawcy, na podstawie pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna),
uczniowie mogą w wyjątkowych przypadkach uzyskać zwolnienie z części zajęć
edukacyjnych w danym dniu nauki.
2. Przygotowanie ucznia do olimpiad i konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed
eliminacjami od szczebla wojewódzkiego lub okręgowego daje uczniowi prawo do dni
wolnych od zajęć. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu
z nauczycielem prowadzącym ucznia i samym uczniem.
3. Uczniowie, biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach powodujących
ich nieobecność na zajęciach lekcyjnych, mają prawo do zwolnienia w dniu następnym
z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych, ale tylko z materiału, który był realizowany w dniu
nieobecności ucznia.
4. Nieregularne uczęszczanie na zajęcia szkolne lub dłuższa nieobecność bez
usprawiedliwienia może stanowić podstawę do zawieszenia w prawach ucznia.

ROZDZIAŁ IV

KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA
§7
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania
go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także
godnego zachowania się poza szkołą.
3. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o kulturę języka na co dzień. Używanie wulgaryzmów
wpłynie na ocenę z zachowania.
ROZDZIAŁ V

PRAWA UCZNIA
§8
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zabezpieczających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności.
3. Korzystania z pomocy doraźnej bądź stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami
i możliwościami finansowymi szkoły.
4. Korzystania ze wszystkich form zdobywania wiedzy organizowanych przez szkołę,
a zwłaszcza do:
1) poszukiwań intelektualnych i poszerzania horyzontów wiedzy;
2) dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w ramach i terminach uzgodnionych
z nauczycielami, zwłaszcza, gdy napotka trudności w nauce;
3) pomocy ze strony Samorządu Szkolnego i Klasowego.
5. Bieżącej i jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności, zgodnie
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO).
6. Korzystanie poza godzinami lekcyjnymi z:
1) gabinetów przedmiotowych w ramach zajęć pozalekcyjnych;
2) boiska i Sali gimnastycznej w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz z innych pomieszczeń
za zgodą nauczyciela wychowania fizycznego i pod jego kierunkiem;
3) biblioteki i czytelni w godzinach otwarcia;
4) innych pomieszczeń za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za dane pomieszczenie.
7. Posiadania telefonu komórkowego i korzystania z niego według zasad:
1) przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć
lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych;
2) w czasie przerwy uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych;
3) telefon uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność;

4) nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych pracowników
szkoły bez ich wiedzy i zgody;
5) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to
nagrań z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP;
6) w razie nie przestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub Dyrektor szkoły ma prawo
odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych;
7) w przypadku łamania zasad uczeń może mieć obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden
stopień. Każde trzy następne wykroczenia mogą powodować obniżenie oceny do nagannej.
8. Organizowania na terenie szkoły imprez, zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych,
rozrywkowych – zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami pod opieką
wyznaczonych nauczycieli.
9. Poszanowania własnej godności.
10. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
11. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.
12. Wykorzystania w pełni na odpoczynek przerw miedzy lekcjami.
13. Odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły.
14. Egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI UCZNIA
§9
Uczeń zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Wewnętrznym
i innych regulaminach obowiązujących w szkole oraz uchwał Rady Pedagogicznej.
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły.
3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
4. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz utrzymanie czystości
i estetycznego wyglądu pomieszczeń szkoły.
5. Dbania o honor szkoły i przyczyniania się do współtworzenia jego autorytetu.
6. Brania udziału w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach.
7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w tym papierosów elektronicznych,
picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły.
8. Dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób, przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy zwłaszcza w gabinetach przedmiotowych, w sali sportowej
i na boisku szkolnym, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ruchu
drogowego, a w razie dostrzeżenie przedmiotów zagrażających życiu i bezpieczeństwu ludzi
niezwłocznie powiadomić wychowawcę, nauczyciela dyżurującego lub Dyrektora szkoły.
9. Noszenia identyfikatora na terenie szkoły w widocznym miejscu.
10. Wykonywania poleceń porządkowych nauczycieli, pracowników szkoły i pracowników
ochrony.
11. Dbania o swój strój, który na terenie szkoły powinien być schludny, estetyczny,
stonowany i nie prowokujący.
12. Podporządkowania się decyzjom Samorządu Szkolnego, które po aprobacie Dyrektora
szkoły mają moc obowiązującą dla wszystkich uczniów.

13. Rzetelnego wykonywania przyjętych lub przydzielonych zadań.
14. Obowiązkowego oddawania okrycia zewnętrznego do szatni szkolnej przed rozpoczęciem
zajęć.
15. Uczestniczenia w apelach szkolnych.
§ 10
1.Uczeń winny dokonania zniszczenia mienia szkolnego ( sprzętu szkolnego, pomocy
naukowych wyposażenia wc itp.) jest materialnie odpowiedzialny za dokonane szkody.
§ 11
1.Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem
lub kradzieżą. Uczniowi zabrania się przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. Za
ewentualne zaginięcie takich przedmiotów, szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
§ 12
1.W czasie przerw obowiązuje zakaz przebywania w pomieszczeniach klasowych bez zgody
nauczyciela.
ROZDZIAŁ VII

NAGRODY
§ 13
1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, aktywną działalność, wzorową
frekwencję uczeń może otrzymać nagrodę w formie:
1) pochwały wychowawcy klasy;
2) pochwały Dyrektora wobec całej szkoły;
3) listu pochwalnego Dyrektora szkoły do rodziców;
4) przyznania dyplomu uznania lub nagrody rzeczowej;
5) przyznania tytułu „Absolwent Roku”;
6) inne wyróżnienia i nagrody przewidziane przez władze szkolne, Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców.
2. Postanowienie o nagrodach w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 6 podejmuje Dyrektor szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców.
3. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy, zespół uczniów.
ROZDZIAŁ VIII

KARY
§ 14
1. Za hańbienie honoru szkoły, naganne zachowanie, uchylanie się od obowiązków
szkolnych, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych oraz łamanie
regulaminów szkoły uczeń może otrzymać karę w formie:
1) upomnienia wychowawcy przed klasą z wpisem do dziennika

2) nagany wychowawcy przed klasą z wpisem do dziennika i skierowaniem sprawy do
pedagoga szkolnego;
3) nagany Dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i wezwaniem rodziców do szkoły;
4) przeniesienia ucznia do innej szkoły;
5) skreślenia z listy uczniów.
2. Gradacja kar za nieusprawiedliwione godziny na zajęciach lekcyjnych:
1) upomnienie wychowawcy - za 5 godzin nieusprawiedliwionych;
2) nagana wychowawcy – za 15 godzin nieusprawiedliwionych;
3) nagana Dyrektora szkoły – za 30 godzin nieusprawiedliwionych.
3. Po drugiej naganie Dyrektora szkoły uczeń w obecności Dyrektora, pedagoga szkolnego,
wychowawcy, rodzica podpisuje kontrakt.
§ 15
1. O udzielonych karach powinni być powiadomienie rodzice (prawni opiekunowie).
O karach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 na najbliższej wywiadówce, a o karach określonych
w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 zaraz po otrzymaniu kary.
2. Udzielone kary muszą być uwzględnione przy ustalaniu oceny zachowania i odnotowane
w dzienniku klasowym, a o karach określonych w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 powiadomiona
społeczność szkolna na apelu szkolnym.
§ 16
1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem
do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
2) dopuszcza się kradzieży;
3) wchodzi w kolizję z prawem;
4) demoralizuje innych uczniów;
5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły lub innych regulaminów.
2. Kara określona wymierzana jest na wniosek:
1) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły;
2) Rady Pedagogicznej;
3) Innych osób.
3. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
1) wystąpienia do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej
karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;
2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do
Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;
3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od daty
powiadomienia go o wymierzonej karze.
§ 17
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia
ucznia do innej szkoły lub w przypadku ucznia pełnoletniego – skreślenia z listy uczniów.
Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Pomorski Kurator Oświaty.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie ucznia do innej
szkoły lub skreślenia z listy uczniów:
1) świadome działania stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla
innych uczniów lub pracowników szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej
lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie ( np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących;
11) zniesławianie szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentacji szkolnej
13) popełnianie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych w szkole obowiązują określone procedury
postępowania.
§ 18
Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły lub skreślenia
z listy uczniów ( uczeń pełnoletni).
1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk)
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy. Pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również
zwrócić o opinię do Samorządu Szkolnego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy,
wychowawca zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP
o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych
karach regulaminowych. Rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologicznopedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi szkoły.
7. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Szkolny o decyzji RP celem uzyskania opinii. Brak
opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały RP.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Pomorskiego
Kuratora Oświaty.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice
(prawni opiekunowie).
10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Przestrzeganie przez ucznia Regulaminu Wewnętrznego jest wykładnikiem postawy ucznia
oraz jego stosunku do szkoły i jej pracowników.
Regulamin Wewnętrzny przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej
21 października 2014 r.

