
REGULAMIN  
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Nowogardzie 
 

zmieniony (zgodnie ze Statutem ZSO)  i zatwierdzony na radzie pedagogicznej 
dnia 23. 06. 2010 

 
 

Prawa ucznia: 
 
Uczeń ma prawo do: 

 poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swojej własności 
osobistej ze strony kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 poznania programu nauczania dla swojej klasy, 
 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 
 uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, 

kryteriów oceniania oraz metod nauczania, 
 zadawania pytań w przypadku natrafienia na trudności w nauce, 
 indywidualnego sposobu prowadzenia zeszytu z uwzględnieniem estetyki i 

wskazówek nauczyciela, 
 sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej  oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 
 odwołania się od oceny na zasadach i w trybie określonym w szkolnym 

systemie oceniania, 
 pomocy w przypadku trudności w nauce, 
 zadawania nauczycielom pytań dotyczących zagadnień budzących szczególne 

zainteresowanie, 
 swobody wyrażania myśli i przekonań, nienaruszających dobra innych osób, 
 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
 korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 
 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki i czytelni podczas zajęć pozalekcyjnych, 
 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole, 
 zgłaszania własnych propozycji dotyczących organizacji życia klasy i szkoły, 
 pomocy socjalnej wynikającej z trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

rodziców, 
 bezpłatnego dowozu do gimnazjum macierzystego, jeżeli odległość od szkoły 

przekracza 4 km, 
 higieny pracy umysłowej, w tym: przerw międzylekcyjnych, świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich, 
 zgłaszania nauczycielom i organom szkoły wszelkich uwag i postulatów 

dotyczących szkoły oraz być poinformowanym o sposobie ich załatwienia. 



 jednego sprawdzianu lub klasówki w ciągu dnia (nie dotyczy kartkówek), 
zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem terminu i 
zakresu materiału, 

 opiniowania projektu oceny zachowania swojego i kolegów, 
 uczestniczenia w różnych konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych 

(koła przedmiotowe, SKS –y, itp.), organizowanych na terenie szkoły,  
w przypadku uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, tylko gdy nie kolidują 
z obowiązkami szkolnymi, 

 w wyjątkowych przypadkach być usprawiedliwionym z nieprzygotowania do 
lekcji (wg ustaleń nauczycieli poszczególnych przedmiotów), 

 korzystania ze szkolnej opieki medycznej, 
 poszanowania nietykalności osobistej, 
 jednej poprawki, w wyjątkowych przypadkach dwóch, jeśli rada pedagogiczna 

wyrazi zgodę, 
 odwołania się od decyzji wychowawcy, który nie usprawiedliwił nieobecności 

na zajęciach, do dyrektora ZSO w ciągu trzech dni od zdarzenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obowiązki ucznia 

 
 
Uczeń ma obowiązek: 

 przestrzegać zapisów zawartych w Statucie ZSO, 
 systematycznie uczyć się i pracować nad własnym rozwojem intelektualnym, 
 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rzetelnie 

się do nich przygotowywać, 
 właściwie się zachowywać podczas zajęć edukacyjnych ( nie spóźniać się, nie 

utrudniać innym uczniom pracy etc) i przerw międzylekcyjnych, 
 brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać zasad i porządku w czasie jej 

trwania, 
 uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole, 
 starannie i rzeczowo odrabiać prace domowe, 
 posiadać przybory określone przez nauczyciela, 
 sumiennie przygotowywać się do sprawdzianów, klasówek, odpowiedzi 

ustnych i prac domowych, 
 przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy, nauki  
 i wypoczynku, 
 szanować mienie własne, cudze, nie zaśmiecać, nie niszczyć ścian, elewacji 

budynku, sprzętu. Za zniszczone mienie uczeń ponosi odpowiedzialność 
ponosząc koszty naprawy, 

 dbać o estetykę gabinetów, szkoły i terenu wokół niej, 
 zwracać uwagę na piękno języka oraz kulturalne zachowanie w szkole i poza 

nią, 
 odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i swoich 

kolegów, 
 zostawiać okrycie wierzchnie w szatni, 
 posiadać czyste obuwie, 
 dbać o swój wygląd zewnętrzny ( ubiór dowolny, lecz nie ekstrawagancki, 

czysty), 
 nosić odpowiedni strój: zakrywający ramiona, dekolt, brzuch i plecy, 
 mieć naturalny wygląd ( brak makijażu, biżuterii, krótkie paznokcie, 

niewymalowane włosy) 
 dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, 
 w razie sytuacji losowych zwalniać się z lekcji u wychowawcy klasy, a w razie 

jego nieobecności u nauczyciela przedmiotu, 
 usprawiedliwiać każdą nieobecność w ciągu tygodnia – usprawiedliwienie ma 

formę pisemna potwierdzoną przez rodzica, 
 przestrzegać zaleceń i zarządzeń rady pedagogicznej, dyrektora ZSO, 

samorządu klasy i samorządu uczniowskiego, 
 przebywać na terenie szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych, 



 dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów (uczniowi nie wolno pić 
alkoholu, palić papierosów, używać narkotyków i innych środków 
zmieniających świadomość w szkole i poza nią), 

 uczestniczyć w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 
 dbać o dobre imię szkoły, godnie ja reprezentować, kultywować i wzbogacać 

jej tradycje, 
 w trakcie zajęć edukacyjnych nie używać telefonów komórkowych, 
 szanować pracę innych, 
 punktualnie przychodzić na lekcje, 
 na tydzień przed końcem roku szkolnego rozliczyć się ze sprzętu szkolnego i 

biblioteką, 
 w dni uroczyste (apele) nosić strój galowy ( biała bluzka lub koszula, ciemna 

spódnica/spodnie), 
 przebywać na terenie szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych, 
 w czasie lekcji wolnych przebywać w czytelni lub świetlicy. 

 
 

 
 
 
Uczeń ponosi odpowiedzialność za swoje postępowania i postawę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nagrody 

Ucznia nagradza się za: 
 rzetelną naukę, 
 wzorową postawę, 
 twórczy wkład w życie szkoły, 
 wybitne osiągnięcia (sukcesy w olimpiadach i konkursach wojewódzkich), 
 zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. 

 
 
 
Rodzaje nagród: 

 
 wyróżnienie bądź pochwała wychowawcy wobec klasy, 
 punkty dodatnie (zgodnie z systemem oceniania), 
 wyróżnienie bądź pochwała dyrektora ZSO wobec klasy lub na apelu 

szkolnym, 
 list pochwalny dyrektora ZSO do rodziców, 
 nagroda rzeczowa, 
 wpis do złotej księgi. 

 
Kary 

 
Ucznia karze się  za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły. 
 
Rodzaje kar: 

 ujemne punkty z zachowania (wg SSO), 
 upomnienie wychowawcy, 
 nagana wychowawcy, 
 upomnienie  dyrektora ZSO, 
 nagana dyrektora ZSO, 
 przeniesienie do innej klasy, 
 przeniesienie do innego gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 
 uczniowie z zachowaniem nagannym nie uczestniczą w dyskotekach ( zgodnie 

z regulaminem SU Gimnazjum nr 2); 
 

Uczeń w wyjątkowych przypadkach może być zobowiązany do wykonania prac 
społecznych na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
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. 
 
O udzielonej karze uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) powinni zostać 
powiadomieni w formie pisemnej. 



Od udzielonej kary przysługuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom) 
odwołanie do dyrektora ZSO  w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę, 
natomiast do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, w 
przypadku kary udzielonej przez dyrektora ZSO. 
 
Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
 

 
 
 
 

Postanowienia końcowe 
 Regulamin Szkoły stosuje się wraz z regulaminem Samorządu Szkolnego oraz 

innymi przepisami, 
 zastrzega się prawo naniesienia poprawek, które udoskonalą regulamin, 
 uczniowie kulturalnie i zgodnie z ich prawem występujący w obronie praw 

ucznia, nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 


