
 

 
 

Regulamin  Ucznia 

Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Pawła Adamowicza w Gdańsku 
 

§ 1.   

Zachowanie ucznia 

 

1. Przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie przerw uczeń:  

a) przychodzi do szkoły kilka lub kilkanaście minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych; czekając 

na rozpoczęcie lekcji zachowuje się na terenie szkoły zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

nie zakłócając ciszy,  

b) pozostawia w szatni okrycie wierzchnie (np. płaszcz, kurtkę),  

c) podczas przerw obowiązkowo przebywa na terenie szkoły, a jedynie w wyjątkowych 

przypadkach może go opuścić wyłącznie za zgodą nauczyciela dyżurującego, któremu zgłasza 

również fakt powrotu,  

d) podczas długiej przerwy, w sezonie letnim uczeń może opuścić teren szkoły pod warunkiem, że 

będzie przebywał na terenie kampusu UG, na wyznaczonym terenie w okolicach Wydziału Prawa 

i Biblioteki UG. 

e) podczas przerw swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia swojego oraz 

innych,  

f) nie spóźnia się na zajęcia.  

 

2. Podczas lekcji uczeń:  

a) nie może opuścić sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela,  

b) nie niszczy sprzętu szkolnego (np. krzeseł, ławek, szafek) oraz pomocy dydaktycznych (np. 

atlasów, słowników, modeli, sprzętu sportowego),  

c) dba o swoje stanowisko pracy dydaktycznej – porządkuje je przed opuszczeniem sali lekcyjnej,  

d) nie może spożywać posiłków i pić napojów z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji związanych np. 

ze stanem zdrowia, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela,  

e) nie może korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń służących do zapisu lub 

odtwarzania obrazu i dźwięku. Telefon komórkowy musi znajdować się w torbie lub plecaku 

ucznia. 

 

3. W sytuacjach nietypowych:  

a) jeśli po upływie 5 minut od dzwonka na lekcję nie ma nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza 

ten fakt Dyrektorowi lub wicedyrektorowi Szkoły,  

b) w przypadku odstępstw od obowiązującego planu zajęć uczeń postępuje zgodnie z zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły,  

c) uczniowie skierowani do czytelni zobowiązani są do przebywania pod opieką  nauczyciela, 

 



 

 

d) podczas imprez szkolnych (dyskoteka, otrzęsiny, i inne) uczeń zobowiązany jest 

do przestrzegania zaleceń organizatora imprezy.  

4. W szkole i poza szkołą uczeń ULO dba o bezpieczeństwo własne i osób trzecich.  

5. Podczas zajęć dydaktycznych odbywających się poza szkołą oraz podczas wycieczek uczeń 

postępuje zgodnie z odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w szkole.  

 

 

§ 2.   

 

Kultura i higiena osobista ucznia 

 

1. Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.  

2. Swoim zachowaniem współtworzy atmosferę życzliwości, np. mówi „dzień dobry”, 

„do widzenia”, „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”.  

3. Dba o własne zdrowie:  

a) ubiera się stosownie do pogody,  

b) odżywia się regularnie.  

4. Dba o higienę osobistą:  

a) czystość ciała i włosów,  

b) czystość odzieży i obuwia.  

5. Dba o swój wygląd i bezpieczeństwo:  

a) ubiera się adekwatnie do sytuacji unikając ekstrawaganckich strojów, fryzur i ozdób, mocnego 

makijażu oraz obuwia na wysokim obcasie,  

b) zakłada elegancki, odświętny strój na uroczystości szkolne i egzaminy:  

• dziewczęta – ciemna spódnica lub sukienka do kolan, biała bluzka,  

• chłopcy – ciemne długie spodnie, biała koszula,  

6. Nie posiada, nie zażywa i nie rozprowadza środków psychoaktywnych lub innych substancji 

zagrażających zdrowiu i życiu.  

 

§ 3.   

 

Zdarzenia losowe, choroba 

 

1. Uczeń, który poczuł się źle, uległ wypadkowi, stał się ofiarą przemocy, np. przemocy słownej, 

rabunku, pobicia, na terenie szkoły, w jej pobliżu lub w drodze ze szkoły do domu albo z domu do 

szkoły, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi, wychowawcy, Dyrektorowi lub 

Wicedyrektorowi Szkoły.  

2. Każdy uczeń, który stał się świadkiem wydarzeń opisanych w pkt. 1 ma obowiązek 

poinformować o tym nauczyciela, wychowawcę, Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły 

3. Każdy uczeń, który zaobserwował w szkole zagrożenie dla zdrowia lub życia przebywających w 

niej uczniów, a także inne nieprawidłowości (np. zbita szyba, zepsuty zamek w drzwiach) ma 

obowiązek poinformować o tym nauczyciela, wychowawcę, Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.  

4. Uczeń, który nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach (złe samopoczucie, choroba, uraz, itp.) 

pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu odebrania go przez Rodzica. 

 

Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej ULO z dnia 12.09. 2019 r. 


