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§ 1 

Informacje ogólne o szkole 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. szkole, Liceum – należy przez to rozumieć zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym 

dla Dorosłych w Sobolewie. 

2. słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Sobolewie, 

3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Garwoliński, 

4. kuratorze oświaty– należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

w Warszawie. 

§ 2 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sobolewie. 

2. Siedziba szkoły: ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Garwoliński z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 26, 

08-400 Garwolin. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

 

1. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki 

w Sobolewie. 

2. Nazwa Liceum składa się z nazwy Zespołu oraz nazwy Liceum i brzmi: Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Sobolewie. 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest 4-letnią szkołą dla absolwentów gimnazjum 

lub ośmioletniej szkoły podstawowej, 3- letnią  szkoła  dla absolwentów szkoły branżowej 

i zasadniczej szkoły zawodowej  .Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

odbywa się w formie zaocznej.  

4. Do drugiej klasy liceum mogą być przyjmowani absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły 

i zawodowej lub absolwenci 3 letniej szkoły branżowej. 

5. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest równoznaczne z posiadaniem 

przez absolwenta średniego wykształcenia ogólnego.  

6. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego.  

7.W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów 

i pracowników. Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowej organizacji pracy szkoły 

do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej 

zmianowość. 
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§ 4 

Cele i zadania szkoły 

 

Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym jest: 

1. traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności; 

2. doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, 

pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, 

wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami; 

3. rozwijanie osobistych zainteresowań słuchacza i integrowanie wiedzy przedmiotowej 

z różnych dyscyplin; 

4. zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej; 

5. łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi; 

6. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

7. rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających słuchaczom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie; 

8. rozwijanie u słuchaczy szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata 

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

 

§ 5 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

maturalnego; 

2. pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

3. sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb, a także do możliwości 

szkoły; 

4. sprzyja osiągnięciu optymalnych warunków rozwoju słuchacza; 

5. zapewnia słuchaczom bezpieczne warunki kształcenia. 

 

§ 6 

 

Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając 

uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne 

w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

 

§ 7 

 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze 

słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 
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1.  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

2.  porad i konsultacji; 

3. warsztatów i szkoleń. 

 

§ 8 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Wicedyrektor 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Samorząd Słuchaczy. 

 

§ 9 

Dyrektor szkoły 

 

1. Szczegółowe kompetencje Dyrektora: 

1) kieruje bieżącą działalnością Liceum i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego i działań dydaktyczno-wychowawczych; 

4) kieruje pracami Rady Pedagogicznej; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Liceum; 

7) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli; 

8) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Liceum; 

10) organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę Liceum; 

11) powierza nauczycielom funkcje przewodniczących zespołów przedmiotowych i odwołuje 

ich z tych funkcji; 

12) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników; 

13)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym 

pracownikom; 

14) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych 

pracowników po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

15) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami szkoły; 

16) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

i przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

17) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, 

na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu słuchaczy , 

18) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej 

szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu 
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prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora 

sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone 

zdrowie słuchaczy, 

2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły – jeżeli została 

powołana, Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy. 

3. Dyrektor przyjmuje słuchaczy do Liceum oraz skreśla z listy w przypadkach określonych 

w Statucie po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną, 

4. Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy słuchaczy; 

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

5. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za 

organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 

 

§ 10 

Wicedyrektor Szkoły 

 

1. Wicedyrektorem Szkoły jest Wicedyrektor Zespołu Szkół, do którego należy szkoła. 

2.Jeżeli Szkoła składa się z 12 oddziałów Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego 

Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska Wicedyrektorów lub inne stanowiska 

kierownicze. 

3. Do zadań Wicedyrektora w szczególności należy:  

1) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności; 

2) kierowanie bieżącą działalnością poszczególnych odcinków pracy Szkoły  

w zakresie przydzielonych kompetencji; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi nauczycielami  

i formami pracy dydaktyczno- wychowawczej; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego i działań dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych; 

5) realizowanie w ramach swoich kompetencji uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych 

w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) przedstawianie Dyrektorowi, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły; 

7) przedkładanie wniosków do Dyrektora dotyczących zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz 

innych pracowników; 

8) przedkładanie wniosków do Dyrektora dotyczących przyznawania nagród oraz wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom,  

9) współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim; 

10) opracowanie tygodniowego planu nauczania w Szkole; 

11) opracowanie planu pełnienia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw śródlekcyjnych; 

12) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 
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§ 11 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół, do 

którego należy Liceum.  

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Liceum; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy; 

6) opiniowanie organizacji pracy Liceum, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć lekcyjnych; 

7) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum; 

8) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

9) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

10) przygotowanie projektu Statutu Liceum albo jego zmian; 

11) możliwość występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum; 

12) wykonywanie zadań Rady Szkoły, o ile taka nie została powołana, uchwalenie regulaminu 

swojej działalności. 

13.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu 

zdalnym rady pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji. 

 

§ 12 

Samorząd słuchaczy 

 

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Zespołu Szkół, do którego należy Liceum 

i powołują po jednym przedstawicielu z każdej klasy jako swoich przedstawicieli. 

2. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Liceum, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem. 

3. Pracę Samorządu reguluje przyjęty przez Samorząd Regulamin. 
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4. Samorząd w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek i innych źródeł. 

 

 

§ 13 

Zasady współdziałania organów Liceum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

Dyrektor Liceum jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku 

z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą: 

1) wstrzymuje wykonywanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie 

organ prowadzący; 

2) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli je pominięto 

w regulaminie; 

3) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet; 

4) bezpośrednio współpracuje z Samorządem Słuchaczy; 

5) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

6) dba o przestrzeganie postanowień w Statucie; 

7) w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 

8) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku 

z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Liceum, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy Liceum i nie służy rozwojowi jej uczniów. 

 

 

§ 14 

Organizacja szkoły 

 

1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Nauka w liceum organizowana jest w układzie semestralnym. 

3. Podstawową formą pracy Liceum są konsultacje zbiorowe prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

4. Konsultacje zbiorowe dla uczniów odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie 

przez dwa dni. Możliwe jest odbywanie się konsultacji co tydzień w przypadku braku 

możliwości organizacji ich co dwa tygodnie ze względu na organizacje roku szkolnego. 

1)Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele są zobowiązani do 

prowadzenia konsultacji zbiorowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w których realizowana jest podstawa programowa. 

5. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% 

ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze. 

6. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – 

wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przed egzaminacyjną.  

7. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w wydzielonych pracowniach przedmiotowych 

i klasopracowniach, tworzonych z uwzględnieniem kształcenia ogólnego. 
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8. Dyrektor powierza nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu opiekę 

i odpowiedzialność materialną nad poszczególnymi pracowniami zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

9. Dla realizacji celów statutowych szkoła wyodrębnia odpowiednie pomieszczenia: 

1) pomieszczenia do działalności Samorządu Słuchaczy; 

2) pomieszczenia dla działalności organizacji pracowniczych mających prawo jej prowadzenia 

w szkole; 

3) archiwum; 

4) bibliotekę. 

 

§ 15 

Organizacja zajęć 

 

7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów 

dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 

8. Zajęcia edukacyjne w Liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla 

Liceum Ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach klasowych. 

9. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów mogą być organizowane w grupach oddziałowych 

i grupach międzyoddziałowych. 

10. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 

zachowując ogólny czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć. 

 

§ 16 

Arkusz organizacji 

 

1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

Liceum opracowany przez Dyrektora Liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, 

o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21 kwietnia 

każdego roku. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący Liceum – do dnia 29 

maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z aktualnym 

Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum, Dyrektor Liceum, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala semestralny rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 
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§ 17 

Biblioteka 

 

1. Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza ustala Dyrektor Liceum, 

w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie: 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

2) z biblioteki i jej zasobów oraz centrum multimedialnego mogą korzystać uczniowie, 

nauczyciele i inni pracownicy szkoły z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas 

zagrożenia epidemicznego. 

3) korzystanie ze zbiorów jest możliwe w czytelni oraz wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

5) centrum multimedialne umożliwia korzystanie z Internetu oraz kopiowanie dokumentów 

i materiałów dydaktycznych; 

6) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

7) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

8) gromadzenia i ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych; 

9) organizowania w ramach czytelni pozalekcyjnych form wychowawczo-opiekuńczej pracy 

szkoły. 

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej ze słuchaczami i nauczycielami oraz innymi 

bibliotekami: 

1) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu; 

2) współpracuje z opiekunami  w celu odzyskania wypożyczonych pozycji przez słuchaczy 

poszczególnych oddziałów; 

3) wymienia informację, doświadczenia (dotyczące działalności bibliotek, szkoleń i innych 

spraw) z różnymi bibliotekami, 

4) wymienia lub przekazuje książki, czasopisma, materiały audiowizualne; 

5) podejmuje wspólne inicjatywy dotyczące promowania czytelnictwa. 

 

§ 18 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy 

Kodeks Pracy. 

2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swe zadania na podstawie indywidualnych 

zakresów czynności opracowanych przez Dyrektora Liceum. 
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§ 19 

Zadania nauczycieli 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

słuchaczy. 

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej; 

2) wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów; 

3) wybór podręczników szkolnych; 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji 

zawodowych; 

5) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania słuchaczy; 

6) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych słuchaczy; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) czynny udział w pracy Rady pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał; 

9) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

10) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie słuchaczy. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądów uczniów.  

 

§ 20 

Opiekun oddziału 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel opiekun uczący w danym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się 

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Opiekun pełni podstawową rolę w systemie wychowawczym szkoły, jest animatorem 

działań zbiorowych słuchaczy, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii 

spornych. 

4. Opiekun w szczególności: 

1) zapoznaje słuchaczy ze statutem Liceum, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania 

określonymi na podstawie odrębnych przepisów; 

2) prowadzi dokumentację dydaktyczną oraz współdziała z administracją szkoły w zakresie 

funkcjonowania Liceum; 

3) bada przyczyny opuszczania przez słuchaczy zajęć edukacyjnych i sporządza zestawienia 

frekwencji za okres miesiąca i semestru; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w tym oddziale.  
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§ 21 

Słuchacze 

 

1. Rekrutacja dla słuchaczy do Liceum prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie 

warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych i ustaleniami Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty.  

2. Dyrektor Liceum określa szczegółowe zasady rekrutacji i podaje w ofercie edukacyjnej 

Zespołu do końca lutego każdego roku szkolnego.  

3. Przyjęcia słuchaczy na semestry wyższe niż pierwszy dokonuje dyrektor Liceum w oparciu 

o odrębne przepisy.  

4. Kandydaci do Liceum składają podanie na ustalonym przez szkołę druku lub w formie 

podania. 

5. Okres rekrutacji na wolne miejsca trwa do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

 

§ 22 

Prawa słuchacza 

 

1. Słuchacz ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności; 

3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

8) wpływania na życie Liceum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w Liceum; 

9) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

10) w przypadku nieprzestrzegania praw słuchacza, do złożenia skargi: 

a) do Dyrektora w stosunku do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

 Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 14 dni od jej wpływu i podejmuje decyzję 

 rozstrzygającą w ramach swoich kompetencji, w przypadku braku kompetencji, Dyrektor 

 przesyła ją do rozpatrzenia kompetentnym organom z opinią o sprawie. 

 W przypadku naruszenia praw słuchacza noszących znamiona przestępstwa, Dyrektor 

 Liceum zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właściwego terenowo 

 prokuratora, 

b) do organu nadzorującego w stosunku do Dyrektora. 

11) używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych w celach edukacyjnych za zgodą 

nauczyciela w czasie zajęć, 
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§ 23 

Obowiązki słuchacza 

 

1. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

a w szczególności: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2) wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad podnoszeniem 

wiedzy i umiejętności, uczestnictwo w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych; 

2. Dbałość o schludny i nieprowokujący wygląd, 

3. Zmiana obuwia i chodzenie w budynkach szkolnych w miękkich kapciach wsuwanych, 

4. Słuchacz może nie zmieniać obuwia, jeżeli jest w stroju galowym z okazji świąt lub innych 

uroczystości szkolnych; 

5. Właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz pozostałych 

słuchaczy, a w szczególności: 

1) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

  pracowników Liceum, 

2) godne zachowanie się w każdej sytuacji na terenie Liceum i poza nim, szczególnie 

 podczas jego reprezentowania, 

3) dbanie o kulturalny sposób wypowiadania się, 

4) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 

5) szanowanie przekonań i poglądów innych, 

6) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka; 

6. Inne obowiązki słuchacza: 

1) przejmowanie odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

2) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Liceum, 

3) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, 

 współtworzenie jej autorytetu, 

4) na koniec każdego roku szkolnego rozliczenie się z agendami Liceum. 

7. Słuchacz nie może: 

1) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających 

z wyłączeniem sytuacji opisanych w §22  pkt. 11 

2) przynosić do szkoły i internatu przedmiotów i substancji niebezpiecznych,  a także 

psychoaktywnych; 

 

§ 24 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwołania się od kary 

 

1. Nagrody: 

1) Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Liceum i Samorządem Słuchaczy ma 

prawo nagradzać słuchaczy. Nagrody przyznawane są za: 

a) wyniki w nauce, 



 

Statut ZSP im. T. Kościuszki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sobolewie 

– 13 – 

 

b) pracę słuchaczy na rzecz szkoły i środowiska.  

2) nagrody mogą mieć charakter rzeczowy, książkowy, dyplomów i pochwał; 

2. Kary: 

1) społeczność szkolna karze słuchacza za nieprzestrzeganie Statutu Liceum, regulaminów 

wewnętrznych, czyny sprzeczne z prawem, postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na 

społeczność szkolną.  

2) Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Liceum i Samorządem Słuchaczy ma 

prawo ukarać słuchacza stosując gradację kar: 

− upomnieniem opiekuna klasy; 

− naganą opiekuna klasy; 

− pracą porządkową na rzecz szkoły zleconą przez opiekuna lub Dyrektora; 

− upomnieniem Dyrektora szkoły; 

− naganą Dyrektora szkoły; 

− skreśleniem z listy słuchaczy. 

3) kara może być zaostrzona przez opublikowanie jej wśród społeczności szkolnej, 

4) kara może być rozszerzona o zadośćuczynienie materialne, pokrycie straty, publiczne 

przeproszenie w zależności od skutków czynu. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć na wniosek Dyrektora szkoły lub członka Rady 

Pedagogicznej uchwałę o skreśleniu słuchacza z listy, jeżeli: 

1) nie został promowany na następny semestr z powodu zaniedbania obowiązków; 

2) dwukrotnie na koniec semestru nie uzyskał promocji; 

3) zostało wydane orzeczenie lekarskie o braku warunków zdrowotnych do kontynuowania 

nauki w Liceum; 

4) została orzeczona wobec niego dwukrotnie kara w postępowaniu sądowym; 

5) otrzymał w roku szkolnym po raz drugi naganę Dyrektora szkoły z wpisaniem do 

dokumentacji słuchacza; 

6) dopuścił się czynu uznanego przez Radę Pedagogiczną jako uniemożliwiającego dalsze jego 

pozostawanie w społeczności szkolnej; 

7) jeśli zachowanie słuchacza jest agresywne i zagraża bezpieczeństwu słuchaczy lub innych 

osób; 

8) dopuścił się kradzieży mienia szkolnego i prywatnego; 

9) jeśli prowadzi dystrybucję narkotyków i środków odurzających lub jest pod wpływem 

alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły; 

10) odbywa prawomocny wyrok pozbawienia wolności. 

4. Skreślenia w drodze decyzji dokonuje Dyrektor szkoły po podjęciu uchwały przez Radę 

Pedagogiczną. Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy słuchaczy: 

1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół 

zeznań świadków; 

2) sprawdzić, czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który 

upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu; 

3) zebrać wszystkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron; 

4) zwołać zebranie Rady Pedagogicznej; 
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5) sporządzić protokół z zebrania Rady Pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje 

mające wpływ na podjęcie uchwały; 

6) zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym słuchacza oraz 

poinformować go o prawie wglądu w dokumentację sprawy; 

7) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej) – 

stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje Dyrektora Liceum do rozliczenia się przed 

Radą Pedagogiczną ze sposobu jej wykonania; 

8) przedstawić treść uchwały Samorządowi Słuchaczy celem sformułowania pisemnej opinii 

Samorządu Słuchaczy w tej sprawie – opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora lecz bez niej 

decyzja jest nieważna; 

9) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego 

zgodność uchwały z przepisami prawa Dyrektor Liceum podejmuje decyzję; 

10) w przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy słuchaczy 

sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego – 

decyzja o skreśleniu słuchacza z listy powinna zawierać uzasadnienie zarówno faktyczne jak 

i prawne; 

11) dostarczyć decyzję słuchaczowi (data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania 

terminu ewentualnego odwołania od decyzji); 

12) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast 

jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (obwarowany przepisem art. 108 

kpa); 

13) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia 

odwołania przez instancję odwoławczą. 

5. Tryb odwołania się od kary: 

1) od kary wymierzonej przez opiekuna służy odwołanie do Dyrektora Liceum, 

2) od kary wymierzonej przez Dyrektora Liceum służy odwołanie do Kuratorium Oświat; 

3) słuchacz, w stosunku do którego zastosowano karę skreślenia może złożyć w ciągu 14 dni od 

otrzymania decyzji o skreśleniu odwołanie do organu nadzorującego szkołę, 

4) złożenie odwołania skutkuje wstrzymaniem wykonania decyzji do czasu ponownego 

rozpatrzenia, 

5) odwołanie słuchacza do organu nadzorującego Dyrektor przekazuje niezwłocznie w terminie 

7 dni organowi, wraz z dokumentacją dotyczącą sprawy. 

 

§ 25 

Warunki pobytu w Liceum zapewniające słuchaczom bezpieczeństwo 

 

1. Budynki Liceum, wszystkie wykorzystywane pomieszczenia, sprzęty i urządzenia spełniają 

normy bezpieczeństwa określone odrębnymi przepisami, 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia w danym zespole lub oddziale 

zapoznają uczniów ze specyficznymi dla danego przedmiotu czy wyposażenia pracowni 

zasadami BHP i instrukcjami BHP korzystania z urządzeń, 

3. W czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych bezpieczeństwo słuchaczy znajduje się 

w pieczy nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z planem nauczania, 
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4. W Liceum funkcjonuje inspektor ds. BHP. Jego zadania określa przydział czynności zawarty 

w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu. 

 

§ 26 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zachowania nie ocenia się. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ; 

2) ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) w przypadku niepełnoletnich słuchaczy - ustalanie warunków i sposobu przekazywania 

rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach 

słuchacza. 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

4. Dyrektor zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

 

§ 28 

 

W trakcie nauki w szkole słuchacz otrzymuje oceny: 

1) Bieżące, 

2) Klasyfikacyjne, 

a) semestralne, 

b) końcowe. 
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§ 29 

 

1. W szkole słuchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć na podstawie przeprowadzonego egzaminu. 

1)klasyfikacja semestralna podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły może 

być przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3.  Na klasyfikację końcową składają się: 

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone 

w semestrze programowo najwyższym.  

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych. 

4.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

 

§ 30 

 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi. 

 

§ 31 

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień celujący minus - 6-; 

3) stopień bardzo dobry plus - 5+; 

4) stopień bardzo dobry – 5; 

5) stopień bardzo dobry minus - 5-; 

6) stopień dobry plus - 4+; 

7) stopień dobry – 4; 

8) stopień dobry minus - 4-; 

9) stopień dostateczny plus - 3+; 

10) stopień dostateczny – 3; 

11) stopień dostateczny minus - 3-; 

12) stopień dopuszczający plus - 2+; 

13) stopień dopuszczający – 2; 

14) stopień dopuszczający minus - 2-; 

15) stopień niedostateczny plus - 1+; 

16) stopień niedostateczny – 1; 

17) nieprzygotowanie do zajęć- np.; 

18) brak przyrządów /pomocy naukowych -„-„; 
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19) aktywność -„+”; 

20) słuchacz nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie - 0; 

21) brak zadania – bz; 

22) zaliczył – zl; 

23) nie zaliczył – nz. 

Natomiast oceny klasyfikacyjne semestralne  ustala się w stopniach według skali: 

a) stopień celujący – 6; 

b) stopień bardzo dobry – 5; 

c) stopień dobry – 4; 

d) stopień dostateczny – 3; 

e) stopień dopuszczający – 2; 

f) stopień niedostateczny – 1; 

2. Ocenę celujący (6) otrzymuje słuchacz, który, 

1) posiadł wiedzę, kompetencje i umiejętności określone w podstawie programowej i twórczo 

rozwija własne zainteresowania, 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, 

3.Ocenę bardzo dobry (5) otrzymuje słuchacz, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami określonymi 

w podstawie programowej, 

3) potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach. 

4. Ocenę dobry (4) otrzymuje słuchacz, który: 

1) opanował większość umiejętności określonych w podstawie programowej, 

2) potrafi poprawnie zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań teoretycznych lub 

praktycznych. 

5. Ocenę dostateczny (3) otrzymuje słuchacz, który: 

1) opanował wiedzę w stopniu wystarczającym, stara się uzupełniać braki, 

2) rozumie konieczność wyrównania poziomu umiejętności, 

3) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

6. Ocenę dopuszczający (2) otrzymuje słuchacz, który: 

1) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez niego podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, 

2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności – przy 

pomocy nauczyciela. 

7. Ocenę niedostateczny (1) otrzymuje słuchacz, który: 

1) nie opanował wiadomości w stopniu wystarczającym, nie posiadł umiejętności, a braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy oraz jej stosowanie, 

2) nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela. 
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9. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności słuchacza powinny być dokonywane systematycznie 

w różnych formach (odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, testy, prace klasowe, kartkówki 

i inne) w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

 

§ 32 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

1)  Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzaminy semestralne mogą 

być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej 

połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

4. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języków obcych 

nowożytnych i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej.  

5. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy przeprowadza się w formie ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, który ma charakter zadań praktycznych.  

6. Termin egzaminów semestralnych wyznacza Dyrektor i podaje go do wiadomości 

słuchaczy. Egzaminy powinny być zakończone przed zebraniu Rady Pedagogicznej, która 

odbywa się odpowiednio w ostatnim tygodniu semestru jesiennego lub wiosennego. 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych 

zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 4, w formie ustnej, jeżeli z egzaminu 

semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą. 

8. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora. Termin ten wyznacza się po zakończeniu 

semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, 

nie później niż do 31 sierpnia.  

9. Zestawy tematów i zadań na egzamin semestralny ustny ustala egzaminator. Liczba 

zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz 

losuje jeden zestaw zadań.  

10. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 

egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko nauczyciela 

przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, którzy 

przystąpili do egzaminu, oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. Do 

protokołu dołącza się wylosowane przez słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją 

o odpowiedziach. 

11. Dyrektor dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną 
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ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniona”, „zwolniony”. 

 

§ 33 

 

1. Słuchacz może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Słuchacz niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Słuchacz niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia 

się ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza - również z jego rodzicami. 

1)Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzaminy klasyfikacyjne mogą 

być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora. 

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34 

i § 35. 

 

§ 34 

 

1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym 

semestrze. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się odpowiednio:  

1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca 

lutego;  

2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 

31 sierpnia.  

3. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;  

3) termin egzaminu;  

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:  

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  
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2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją 

o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 

6. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 

egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34. 

7. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy. 

 

§ 35 

 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacja z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala 

semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu ze słuchaczem. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest 

ostateczna. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze 

słuchaczem.  

 

§ 36 

 

Jeżeli słuchacz:  

1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 

semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, albo  

2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen 

uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo  
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3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego  

– w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 37 

 

1. W szkole słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli: 

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny 

klasyfikacyjne. 

2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor skreśla, 

w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor na pisemny wniosek słuchacza, może 

wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie 

kształcenia w danej szkole. 

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do dyrektora, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji 

słuchaczy. 

 

§ 38 

Postanowienia końcowe 

 

1.  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, budynki i teren szkolny są objęte  

nadzorem kamer. 

2. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności 

i intymności słuchaczy, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji 

pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych i przebieralni. 

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

5. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.  

6. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.  

7. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed ich 

udostępnianiem osobom nieupoważnionym. 

8. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe słuchaczy, 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła 

przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje 

nadpisany. 

9. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania mogą stanowić 
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dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje wysłużony do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

§ 39 

 

1. Tablice i pieczęcie Liceum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół zawierają 

nazwę Zespołu i nazwę Liceum i brzmią: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza 

Kościuszki, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sobolewie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Pieczęć urzędowa Liceum zawiera napis: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Sobolewie i nie zawiera nazwy Zespołu Szkół, do którego należy. 

3. Sztandar i godło oraz ceremoniał szkolny jest wspólny dla całego Zespołu Szkół, do którego 

należy Liceum. 

4. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej Liceum określają odrębne przepisy. 

6. Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ 

prowadzący. 

 

 

 

 

Podpisał: Dyrektor Szkoły 
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