
 

Załącznik 

do Uchwały Rady Pedagogicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nr 29/2022/2023 

z dnia 7 lutego 2023 r. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

w SOBOLEWIE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

STATUT SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jednością tylko możemy być silni” 



 

Statut ZSP im. T. Kościuszki Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie 

– 1 – 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną. 

2. Szkoła ma siedzibę w Sobolewie przy ulicy Kościuszki 19. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Garwoliński z siedzibą w Garwolinie, 

 ul. Mazowiecka 26,08 - 400 Garwolin. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.  

5. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusz Kościuszki  

w Sobolewie.  

6. Pełna nazwa Szkoły składa się z nazwy Zespołu oraz nazwy Szkoły i brzmi:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki Liceum Ogólnokształcące 

w Sobolewie. 

7. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub na wspólny wniosek 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

8. Ilekroć w statucie mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

w Sobolewie; 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Liceum 

Ogólnokształcącym w Sobolewie; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów ucznia oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sobolewie, 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Garwoliński; 

7) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

w Warszawie. 

9. Na pieczęci używana jest nazwa „Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza 

Kościuszki Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie”. 

10. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Licem Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Sobolewie. 

 

§ 2. 

 

1. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną realizującą czteroletni cykl kształcenia na 

podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2.W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na 

podbudowie dotychczasowego gimnazjum (do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach). 

3. Nabór do klas pierwszych określają zasady rekrutacji opisane w dalszej części niniejszego 

Statutu. 

4. Szkoła wystawia na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy. 

Absolwentom, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego lub nie zdali tego egzaminu, 

szkoła wystawia świadectwo ukończenia szkoły. 
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5. Absolwenci szkół mogą przystąpić do egzaminu maturalnego przed Państwową Komisją 

Egzaminacyjną. 

6. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub 

innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania 

okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji 

pracy szkoły uwzględniającej zmianowość. 

 

§ 3. 

 

Szkoła funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. 

 

§ 4. 

Cele i zadania szkoły 

 

1. Proces dydaktyczny w szkole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 

narodowej o ramowych planach nauczania.   

2. 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 

ukończenia szkoły, egzaminu maturalnego; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

3) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

4) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej przez 

harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania; 

5) kształtuje u uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy i przygotowanie do 

pracy w warunkach współczesnego świata przez stwarzanie uczniom warunków do 

nabywania tych umiejętności; 

6) umożliwia uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy 

przez wspieranie zadań wychowawczych rodziców i pomoc uczniom w realizacji wszystkich 

aspektów tego zadania stosownie do wieku i poziomu rozwojowego; 

7) przygotowuje ucznia do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, otwartości na 

świat z zachowaniem tożsamości opartej na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny, zdolności 

rozumienia i definiowania zmiennej rzeczywistości, śmiałego poszukiwania wśród tego co 

nowe i nieznane, ale i wierności zasadom etycznym przez stwarzanie uczniom możliwości 

wytyczania swej indywidualnej ścieżki kształcenia i upodmiotowienie młodzieży oraz 

wskazywanie ideału „człowiek dojrzały, dobrze  przygotowany do życia w społeczeństwie, to 

człowiek uczciwy umiejący żyć z innymi i dla innych”; 

8) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

9) zapewnia uczniom dostęp do Internetu z zainstalowanym i aktualizowanym 

oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów; 

10) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

11) zachęca do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy. 
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§ 5. 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

 

1. Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i stanowi źródło do planowania i realizacji pracy 

poszczególnych oddziałów oraz pracy szkoły. 

2. Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny odnosi się do systemu wartości, postaw  

i standardów zachowań, jakie powinien reprezentować uczeń i absolwent szkoły. Umożliwia 

uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych. 

4. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez 

niego pracownik szkoły. 

5. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

6. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. 

7. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

8. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

9. Zadania szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego: 

1) diagnoza potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli oraz rzeczywistych 

problemów występujących w społeczności lokalnej; 

2) indywidualna pomoc oraz wsparcie w sytuacjach trudnych dla uczniów i rodziców; 

3) zachęcanie i motywowanie do podejmowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia; 

4) wskazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez konieczności 

korzystania ze środków psychoaktywnych; 

5) wskazywanie zachowań szkodliwych i nieakceptowanych społecznie; 

6) wspomaganie nauczycieli i rodziców w pracy wychowawczej. 

10. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny podlega ewaluacji wg zasad przyjętych  

w programie i zmianom adekwatnie do potrzeb środowiska szkolnego.  

11. Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny podlega corocznie ocenie efektywności i 

skuteczności przez zespół wychowawczy. Wyniki oceny przedstawia się nauczycielom na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radzie Rodziców. 
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§ 6. 

Sposób realizacji celów i zadań 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania, poprzez: 

1) współdziałanie z uczniem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, 

przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń; 

2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

4) pomoc psychologiczno–pedagogiczną, która udzielna jest uczniom Liceum zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 

5) umożliwianiem uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia; 

6)  umożliwianie uczniom korzystania z: 

a) sal lekcyjnych, 

b) biblioteki, 

c) świetlicy, 

d) stołówki. 

2. Zadania opiekuńcze Szkoła realizuje poprzez opiekę nad uczniami podczas zajęć 

obowiązkowych, dodatkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, przy czym:  

1) opiekę podczas zajęć w Szkole i poza terenem Szkoły sprawuje/ą nauczyciel/le 

prowadzący te zajęcia; 

2) opiekę nad uczniami podczas wycieczek lub innych imprez organizowanych przez szkołę 

lub przy współudziale Szkoły: 

a) sprawują wyznaczeni nauczyciele zgodnie z ogólnymi przepisami, 

b) organizator wycieczki (innej imprezy), wyznaczeni opiekunowie, którzy są zobowiązani 

do przestrzegania regulaminu wycieczki /imprezy (Dyrektor lub jego zastępcy mają 

obowiązek nie dopuścić do odbycia się organizowanej wycieczki lub imprezy, jeśli nie jest 

zagwarantowane bezpieczeństwo jej uczestników). 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pełnione są na terenie budynku szkolnego  

i na terenie przylegającym do budynku szkolnego dyżury nauczycielskie. Opiekę nad 

uczniami podczas przerw między lekcjami i przed rozpoczęciem zajęć (10 minut) oraz po 

zakończeniu zajęć (5 minut), sprawuje nauczyciel pełniący dyżur zgodnie z harmonogramem. 

4. Zasady organizacyjne pełnienia dyżurów są następujące:  

1) plan pełnienia dyżurów nauczycielskich ustala wicedyrektor szkoły; 

2) pełnienie dyżurów wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela; 

3) plan dyżurów wywieszany jest w pokoju nauczycielskim. 

5. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 
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2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm społecznych. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, 

zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania oraz zwracać uwagę na zachowanie 

czystości w miejscu pełnienia dyżuru; 

3) zawiadamiania natychmiast kierownictwo szkoły (dyrektora, wicedyrektora, kierownika 

internatu) o fakcie palenia papierosów, posiadania, spożywania napojów alkoholowych, 

posiadania (używanie) innych środków niedozwolonych przez uczniów, posiadania rzeczy 

niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i pracowników szkoły; 

4) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowaniu o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. 

6. Nauczyciel - dyżurny odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie ucznia oraz mienie 

szkolne w obszarze dyżurowania w danym czasie. 

7. O wszelkich istotnych zdarzeniach w czasie pełnienia dyżuru należy niezwłocznie 

informować Dyrektora Szkoły (wicedyrektora). 

8. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 

rozpoczynający daną lekcję.  

9. Nauczyciel zobowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia 

z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 

się w czasie zajęć. 

11. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych.  

12. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w Szkole. 

13. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w Regulaminach Wyjść i Wycieczek Szkolnych, które obowiązują 

w Szkole.  

14. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły 

(wicedyrektorowi) celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki. Jeśli zaistnieje taka potrzeba 

udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia 

niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora (wicedyrektora) Szkoły; 

4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone 

błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 
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5) zwalniając ucznia z lekcji (części lekcji) ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, 

(chyba, że zwolnienie nastąpiło na prośbę innego nauczyciela, wtedy za bezpieczeństwo tego 

ucznia odpowiada nauczyciel zwalniający); 

6) zwalniając ucznia z lekcji (części lekcji) na podstawie pisemnej prośby rodzica (prośba 

musi zawierać uzasadnienie i stwierdzenie, że rodzic ponosi odpowiedzialność za dziecko po 

opuszczeniu Szkoły przez ucznia) - nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia 

ze zwolnionych zajęć.  

15. Pracownicy niepedagogiczni (sprzątaczki, konserwatorzy, pracownicy administracji mają 

obowiązek reagować, a następnie informować Dyrekcję Szkoły o wszelkich przejawach 

niewłaściwego zachowania uczniów oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, które 

mogą zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i pracowników Szkoły. 

16. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

17. Szkoła prowadzi monitoring wizyjny za pomocą kamer, którym objęto nadzór nad 

budynkami i terenami szkolnymi, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

18. Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną, której szczegóły określono w Statucie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie. 

 

§ 7. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  

i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności: 
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1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) Zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym 

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem; 

7) warsztatów; 
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8) porad i konsultacji. 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach 

o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, przy zachowaniu, 

ustalonego dla ucznia, łącznego, tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) Rodzicami uczniów; 

2) Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) Placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) Innymi szkołami, placówkami; 

5) Organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

14. W realizacji zadań statutowych szkoła współpracuje z: 

1) Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi; 

2) Ośrodkami Pomocy Społecznej; 

3) Placówkami Służby Zdrowia; 

4) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5) Kuratorem ds. Nieletnich; 
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6) Wydziałem Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego; 

7) Policją; 

8) Parafią; 

9) innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom zapewniając uczniom bezpieczeństwo, ochronę 

przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

na zasadach określonych przez dyrektorów tych placówek. 

15. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

16. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

17. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dyrektor szkoły umieszcza  

w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

18. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

tygodniowy czas tych zajęć. 

19. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej 

„programem”. 

20. Program określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 

metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,  

w tym w przypadku - ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym; 

3) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

4) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. 

21. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. 

22. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

23. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy. 

24. Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, 

dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 
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§ 8. 

Organizacja doradztwa zawodowego 

 
1.W szkole zorganizowane jest doradztwo zawodowe dotyczące wyboru kształcenia oraz 

planowania kariery zawodowej ucznia. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach z wychowawcą; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego, który zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 

b) oddziały, których dotyczą działania,  

c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami; 

2) terminy realizacji działań; 

3) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

4) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

3. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

2) biblioteką pedagogiczną; 

3) organem prowadzącym; 

4) urzędem pracy; 

5) pracodawcami, organizacjami pracodawców; 

6) szkołami wyższymi. 

 

§ 9. 

Organizacja i formy współpracy z rodzicami 

 
1.  Pierwotne i największe prawa wychowawcze i edukacyjne w stosunku do swoich dzieci 

mają rodzice. 

2. Zadaniem szkoły jest wspomaganie i ukazywanie dobrych wzorców. Szkoła współdziała  

z rodzicami uczniów i wychowanków w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży.  

3. Rodzice mają prawo przedstawiania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych 

nauczycieli do wychowawcy klasy i dyrektora szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców.  

4. Każdy z rodziców ma obowiązek reagować na przejawy niewłaściwego zachowania 

uczniów w szkole i poza jej terenem.  

5. Każdy z rodziców ma obowiązek reagować na niewłaściwe zachowanie nauczycieli,  

a szczególnie na przejawy naruszania godności ucznia, informować o tym dyrektora szkoły 

lub wychowawcę. 
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6. Rodzice zobowiązani są:  

1) wspierać proces nauczania i wychowania; 

2) zasięgać informacji na temat dzieci, ich zachowania i postępów w nauce; 

3) uczestniczyć w zebraniach rodziców; 

4) troszczyć się o dobre imię szkoły; 

5) do systematycznego monitorowania z własnej inicjatywy postępów w nauce, zachowania  

i frekwencji swojego dziecka; 

6) pisemnie usprawiedliwiać nieobecności dziecka w ciągu dwóch tygodni od jej 

zakończenia; 

7) korzystania z dziennika elektronicznego, odbierania wiadomości od wychowawców  

i nauczycieli oraz dyrektora szkoły. 

7. Rodzice mogą zaoferować udział w poniesieniu odpowiedzialności materialnej za szkody 

wyrządzone przez ich dzieci.  

8. Rodzice mają prawo do:  

1) znajomości zasad i zamierzeń edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych w szkole 

i danej klasie; 

2) wpływu na ustalanie założeń i tworzenie „Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły; 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

4) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

6) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły; 

9. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są: 

1) zebrania ogólne Rodziców z Dyrektorem Szkoły; 

2) zebrania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły; 

3) zebrania Rodziców danej klasy z wychowawcą; 

4) konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie, 

dyrektorem szkoły; 

5) kontakty telefoniczne z wychowawcą danej klasy; 

6) kontakty za pośrednictwem modułu „Wiadomości” dziennika elektronicznego. 

10. Szkoła może organizować dla rodziców spotkania o charakterze szkoleniowym 

poruszające zagadnienia zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym 

prowadzone przez pedagoga i z udziałem wykwalifikowanych pracowników właściwych 

instytucji współpracujących ze szkołą zgodnie z potrzebami wychowanków. 

11. Rodzice mogą podejmować różnorodne formy współpracy ze szkołą. 

 

§ 10. 

Działalność innowacyjna 

 
Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 
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1) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli; 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności innowacyjnej. 

 

§ 11. 

Działalność eksperymentalna 

 
W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są to 

nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia: 

1) Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie; 

2)  Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych; 

3) Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań; 

4) Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny; 

5) Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

 

§ 12. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
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2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 

4) wpływa na integrację uczniów; 

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

 

3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły  

i rady rodziców.  

 

§ 13. 

Organy szkoły  

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

§ 14. 

Dyrektor Szkoły 

 
1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły 

współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego: 

- przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy szkoły, 

- kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

- wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez diagnozę pracy szkoły, 

planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

- monitoruje pracę szkoły; 
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2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 

5) realizuje zadania związane z procedura awansu zawodowego nauczycieli;  

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

a) organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

8) powierza stanowisko Wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, zasięgając  

w tym względzie opinii organu prowadzącego Szkoły i Rady Pedagogicznej; 

9) powierza nauczycielom funkcje przewodniczących zespołów przedmiotowych i odwołuje 

ich z tych funkcji; 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole; 

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

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wyników klasyfikacji oraz informacje o działalności 

Szkoły; 

12) przygotowuje arkusz organizacji szkoły; 

13) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

14) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela; 

15) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania; 

16) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej cały cykl kształcenia oraz materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

17) kieruje pracami Rady Pedagogicznej; 

18) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły – jeżeli została 

powołana, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

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

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

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

szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora 

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

zagrożone zdrowie uczniów, 

5. Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 
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2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,    

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) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

6.  Dyrektor zawiera umowę z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym. 

7. Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia określa zasady postępowania dotyczące zapewniania 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym: 

 1) regulamin dyżurów nauczycieli; 

 2) zasady postępowania w przypadku wypadków i nagłych zachorowań uczniów; 

3) zasady organizowania wyjść poza teren Szkoły; 

4) zasady organizowania wycieczki; 

5) regulamin świetlicy. 

8. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad 

uczniami współpracuje z:  

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu 

o procedury organizacyjne postępowania; 

9.Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy 

na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, 

odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów; 

10. 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. 

 

§ 15. 

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, 

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; 
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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 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. 

 

§ 16. 

Rada Pedagogiczna 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna ma kompetencje rozstrzygające, ustawodawcze (podejmuje uchwały  

w sprawach) lub opiniujące (wyraża opinię w sprawie) 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni Szkoły 

i prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego 

zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

9. 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. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
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11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

12. Rada Pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

13. Obowiązkiem członków Rady Pedagogicznej jest: 

1) branie czynnego udziału we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i w posiedzeniach komisji, do której należy; 

2) przyczynianie się do utrzymania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad; 

3) wykonywanie prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich treścią  

i terminami; 

4) nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

14. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje  

o działalności szkoły. 

15. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły i współpraca z Radą Rodziców przy uchwalaniu 

Programu Wychowawczo- Profilaktycznego; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia 

Radzie Rodziców; 

7) przygotowuje projekt Statutu Szkoły, zatwierdza go oraz dokonuje zmian; 

8) występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego w Szkoły; 

9) wykonuje zadania Rady Szkoły, o ile taka nie została powołana, zasięgając opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

10) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem 

Szkoły; 

11) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołania od 

oceny nauczyciela; 

12) rozpatruje, skierowane do niej, wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego dotyczące 

wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia; 

13) wyłania przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Szkoły; 

14) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności; 

15) może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, 

16) może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy wyższej lub nieukończeniu 

szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono roczną ocenę 

naganną z zachowania. 
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16. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 14 pkt 2  

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy 

Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów 

rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę; 

17. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

18. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) wniosek o indywidualny program lub tok nauki; 

6) kandydata do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

19. Rada Pedagogiczna wyraża opinię według trybu: 

1) Każdy z członków Rady ma prawo do wyrażenia własnej opinii w trakcie zebrania Rady; 

2) na podstawie wypowiedzi pojedynczych nauczycieli protokolant sporządza projekt treści 

opinii; 

3) projekt opinii przyjmuje Rada w drodze: 

a) porozumienia, 

b) uzgodnienia. 

c) głosowania– zwykłą większością głosów. 

20. W sytuacjach szczególnych Rada Pedagogiczna może powołać komisję ds. opracowania 

projektu treści opinii. 

 

§ 17. 

Samorząd Uczniowski 

 
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd spośród swoich członków wybiera organy samorządu: Przewodnicy Samorządu 

Uczniowskiego, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik i Kronikarz.  

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

6. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

7. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców. 

8. Pracę Samorządu reguluje przyjęty przez Samorząd Regulamin. 
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9. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z 

zakresu wolontariatu i powołać radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań 

wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie 

poszczególnych oddziałów klasowych. 

10. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym; 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce. 

11. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji  

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu. 

 

§ 18. 

Rada Rodziców 

 
1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zawierający szczegółowe ustalenia 

dotyczące jej struktury oraz trybu pracy, który nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum 

oraz ustala zasady gospodarki finansowej. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela oraz do 

ustalenia oceny pracy nauczyciela; 

5) inicjowanie i organizowanie form bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej działalności 

Szkoły i poprawianiu warunków jego funkcjonowania; 

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu 

wspierania działalności statutowej Szkoły; 
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7) przedkładanie wniosków i opinii rodziców dotyczących pracy Szkoły do Dyrektora i Rady 

Pedagogicznej; 

8) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki; 

9) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie, w szkole i w środowisku; 

10) współdziałanie z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów; 

11) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin 

12) obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującym 

13) Rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Rodzice mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce  

i oceny przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

5) przedkładania wniosków i opinii dotyczących pracy Szkoły do Rady Pedagogicznej  

i Dyrektora. 

7. Rodzice zobowiązani są:  

1) wspierać proces nauczania i wychowania; 

2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia lekcyjne; 

3) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

4) reagować na przejawy niewłaściwego zachowania ucznia w szkole i poza jej terenem oraz 

poinformować o tym Dyrektora Szkoły lub wychowawcę; 

5) reagować na naruszenie godności ucznia i informować o tym Dyrektora Szkoły; 

6) uczestniczyć zgodnie z harmonogramem w zebraniach w celu wymiany informacji oraz 

dyskusji na tematy wychowawcze; 

7) dokonywać kontroli usprawiedliwień nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych; 

8) troszczyć się o dobre imię Szkoły. 
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§ 19. 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki 

uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.  

2. 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 Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

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

6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 

7) dba o przestrzeganie postanowień w Statucie; 

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

9) 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. 

3. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Liceum, 

Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z nią sposób postępowania w 

sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu; 

4. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu; 

5. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły. 

 

§ 20. 

Organizacja Szkoły 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym 

przez Dyrektora Szkoły. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych 

przypadkach zajęcia mogą rozpoczynać się o godzinie 7.15 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza 

organ prowadzący Szkoły do dnia 29 maja danego roku.   
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3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 

4. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego: 

1) Na podstawie przepisów, o których mowa w ust.5, Szkoła ustala własny kalendarz zajęć 

szkolnych stanowiący część planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w danym roku 

szkolnym; 

2) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego może ustalić w danym roku szkolnym do 10dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

3) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: 

a) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

b) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. 

4) Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

a) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c)  możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia. 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§ 21. 

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym 

 
Dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, 

kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, 

spośród których uczeń wybiera 3 przedmioty. 

 

§ 22. 

Oddział  

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 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. 
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2. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki: liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, zajęcia mogą 

być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 

uczniów; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 

uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone  

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół 

- także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

4. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 23. 

Baza szkoły, monitoring, zasady ubioru 

 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła wyodrębnia odpowiednie pomieszczenia,  

a ponadto w miarę możliwości:  

1) pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich; 

2) pomieszczenia dla działalności organizacji pracowniczych mających prawo jej 

prowadzenia w szkole; 

3) archiwum; 

2. Dyrektor powierza nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu opiekę  

i odpowiedzialność materialną nad poszczególnymi pracowniami zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren 

szkolny zostały objęte monitoringiem wizyjnym: 

1)Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności  

i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

2) Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni; 

3) Monitoring funkcjonuje całodobowo; 

4) Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy; 
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5) Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia; 

6) Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed 

ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym; 

7) Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, 

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; 

8) W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania mogą stanowić 

dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje wysłużony do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

4. Zasady ubioru i wyglądu nauczyciela, pracownika niepedagogicznego i ucznia. 

Szkoła jest miejscem pracy i nauki, ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu: 

1) Strój odświętny obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminów oraz 

podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

2)Strój odświętny klas mundurowych stanowi kompletny mundur; 

3) Ubiór codzienny jest dowolny, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) W szkole obowiązuje strój estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków, nie prowokujący 

swą formą: 

b) Strój nie może eksponować nagich ramion, brzucha, głębokich dekoltów, bielizny; 

c) Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne; 

d)  Noszone ubrania, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków i emblematów prawnie 

zakazanych, o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokującym lub wywołującym 

agresję. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar; 

e) W przypadku niestosowania się do niniejszych zasad osoba podlega przewidzianej w 

odpowiednich przepisach ustalonej karze. 

 

§ 24. 

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego 

 

Nauczyciele i uczniowie oraz pracownicy szkoły korzystający z dziennika elektronicznego 

zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

1) każdy użytkownik otrzymuje indywidualne konto, które umożliwia mu korzystanie  

z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika i hasła dostępu; 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych 

za pomocą dziennika elektronicznego; 

3) każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez osobę nieuprawnioną posługującą się jego kontem. 
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§ 25. 

Praktyki pedagogiczne 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych na praktyki pedagogiczne.  

2. Podstawą formalną organizacji praktyki pedagogicznej jest umowa pomiędzy dyrektorem 

Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

3. Szkoła, za zgodą Dyrektora, może udostępniać studentom w celach naukowych różne 

informacje dotyczące działalności szkoły 

 

§ 26. 

Stołówka  

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej. 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 27. 

Świetlica 

 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu np. na dojazd do 

szkoły, udostępnia się świetlicę szkolną.  

2. Dla tych uczniów mogą być organizowane w ramach świetlicy pozalekcyjne formy 

wychowawczo-opiekuńcze. 

3. Organizację świetlicy szkolnej i jej zadania oraz zadania nauczyciela wychowawcy  

w świetlicy ustala Dyrektor szkoły w formie regulaminu. 

4. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności Szkoły, której 

zadania dotyczą:  

1) organizowania pomocy w nauce, tworzenia warunków do nauki własnej, przyzwyczajania 

do samodzielnej pracy umysłowej; 

2) rozwijania zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie; 

3) tworzenia warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowania kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowania nawyków kultury życia codziennego; 

4) upowszechniania zasad zdrowego stylu życia; 

5) rozwijania samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Szkoły.  

6. Dni i godziny pracy świetlicy są dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów, a także, jeśli 

zachodzi taka potrzeba – rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej.  

7. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy określa regulamin świetlicy.  

8. Obowiązki wychowawcy świetlicy wiążą się z działalnością opiekuńczo-wychowawczą  

i działalnością kulturalną.  

9. Formy pracy w świetlicy:  
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1) organizowanie konkursów; 

2) urządzanie wystaw; 

3) wykorzystywanie środków audiowizualnych; 

4) spotkania z ciekawymi ludźmi; 

5) opieka nad uczniami. 

10. W świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy przebywają uczniowie, którym nie ma 

możliwości zapewnienia zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela. W tym 

czasie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczniów jest wychowawca świetlicy. 

11. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć świetlicy. 

 

§ 28. 

Biblioteka Szkolna 

 
1. W szkole działa biblioteka, centrum multimedialne z których mogą korzystać uczniowie, 

nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły z zachowaniem obowiązujących procedur 

wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego. 

2. Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy szkoły,  

3. Organizację biblioteki szkolnej, centrum multimedialnego i zadania nauczyciela 

bibliotekarza ustala Dyrektor Liceum, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie: 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

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

nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice, 

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

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

c) centrum multimedialne umożliwia korzystanie z Internetu oraz kopiowanie dokumentów  

i materiałów dydaktycznych; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

5) gromadzenia i ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych; 

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

szkoły. 

4. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami) oraz innymi 

bibliotekami: 

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

ich zakończeniu; 

2) biblioteka prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne dla uczniów 

rozpoczynających naukę w Liceum. 

5. Biblioteka współpracuje z wychowawcami w celu odzyskania wypożyczonych pozycji 

przez uczniów poszczególnych oddziałów.  

6. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: 

kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej. 
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§ 29. 

Internat 

 
1. Uczniowie Szkoły spoza Sobolewa oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie 

z Sobolewa mogą korzystać z Internatu prowadzonego przez Zespół Szkół, do którego należy 

Szkoła.  

2. Szczegółową organizację Internatu określa Statut Zespołu Szkół, do którego należą Szkoła 

i Internat.  

 

§ 30. 

Zasady rekrutacji 

 
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.  

2.W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych, corocznie dyrektor Zespołu 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego  

i określa zadania członków.  

3. Termin rekrutacji jest ustalony przez Kuratora Oświaty. 

4.  Szczegółowy Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych Liceum na następny rok szkolny 

opracowuje Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna i po zatwierdzeniu przez dyrektora 

Zespołu oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przedstawia do 

wiadomości uczniów szkół podstawowych do końca lutego każdego roku. 

5. Kandydaci do Liceum składają wniosek na ustalonym przez szkołę druku lub w formie 

elektronicznej na formularzu zgodnym z ustalonym wzorem, stanowiącym podstawę 

utworzenia bazy kandydatów z podaniem nazwy szkoły, do której kandydat ubiega się o 

przyjęcie. 

6. O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje suma punktów ustalonych w postępowaniu 

rekrutacyjnym z uwzględnieniem preferencji wynikających z odrębnych przepisów. 

7. Przyjęcia do Liceum dokonuje się kolejno poczynając od najwyższej liczby punktów aż do 

pełnej rekrutacji oddziału. 

8. Praca komisji rekrutacyjnej kończy się w dniu wywieszenia wyników rekrutacji, a dalszej 

rekrutacji na wolne miejsca w oddziałach dokonuje dyrektor szkoły.  

9. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole jest złożenie niezbędnych dokumentów  

w wyznaczonym terminie (w tym: oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły 

podstawowej). 

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

11. Zasady przechodzenia uczniów do innej szkoły określa rozporządzenie MEN w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. 

12. Uczeń przybywający z zagranicy przyjmowany jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw. 
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§ 31. 

Zadania, prawa nauczyciela 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci; 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób; 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy; 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami Szkoły; 

5) wynagrodzenia za swoją pracę; 

6) urlopu wypoczynkowego. 

2. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 32. 

Obowiązki nauczyciela 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) traktować uczniów z szacunkiem; 

6) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim; 

7) planować swoją pracę zgodnie z podstawą programową określoną w odrębnych 

przepisach; 

8) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

9) wykorzystywać w pracy z uczniami różnorodne metody nauczania; 

10) doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły; 

11) zachować w poufności informacje uzyskane 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. 

12) podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele są zobowiązani do 

prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

w których realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane 
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13) nauczyciel jest zobligowany do pobytu w szkole w ramach godziny dostępności w 

wymiarze: 1 godziny tygodniowo w przypadku zatrudnienia co najmniej ½ etatu, 1 godziny 

na 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż ½ etatu.  

W tym czasie nauczyciel ma obowiązek prowadzić konsultacje dla uczniów (wychowanków) 

i ich rodziców. 

 

§ 33. 

Zespoły nauczycieli 

 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, który jest 

równocześnie zespołem ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zadaniem zespołu jest 

ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, 

uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów oraz pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

3. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba. W pracach zespołu na 

zaproszenie dyrektora mogą uczestniczyć:  

1) Przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę; 

3) Stosownie do potrzeb inni specjaliści. 

4.  Do zadań zespołu nauczycieli danego oddziału należy: 

1) zatwierdzanie opracowanego przez wychowawcę klasowego planu wychowawczego; 

2) analiza ocen z zachowania i udział w ich ustalaniu; 

3) ustalanie terminów i form realizacji programu ścieżek międzyprzedmiotowych; 

4) współpraca z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy. 

5) rozpoznawanie problemów ucznia; 

6) określenie formy i sposobu udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 

7) analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia, określenie trudności, 

jakie zespół napotyka w pracy z nim; 

8) planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej bądź edukacyjno-terapeutycznej, 

uwzględniającej potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie szkoły, jak i wynikające  

z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

9) zalecanie odpowiednich form wsparcia dziecka; 

10) okresową ocenę efektywności ich realizacji. 

5. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

Dyrektora, na wniosek zespołu. 

6. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół 

przedmiotowy (międzyprzedmiotowy). 
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7. Zadania zespołu przedmiotowego (międzyprzedmiotowego) obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania 

decyzji odnośnie wyboru programu nauczania; 

2) wspólne opracowanie kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także  

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Liceum programów autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych; 

6) dokumentuje swoją pracę i składa z niej śródroczne sprawozdania na zebraniu Rady 

Pedagogicznej. 

8. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji w sferze dydaktycznej określa szkolny zestaw 

programów nauczania obejmujący programy nauczania z poszczególnych przedmiotów dla 

każdego oddziału lub zespołu z uwzględnieniem programów nauczania z przedmiotów do 

realizacji w zakresie rozszerzonym dla danego oddziału lub zespołu. 

 

§ 34. 

Zadania wychowawcy 

 
1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia; 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem; 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami. 

6. Wychowawca w szczególności: 

1) programuje i organizuje proces wychowania w klasie; 

2) opracowuje w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami, spójny z Programem wychowawczym 

szkoły Program wychowawczy klasy obejmujący cały cykl nauczania; 

3) współdziała z pozostałymi nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze i organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi kłopoty 

wychowawcze; 

4) współpracuje z rodzicami i informuje ich o wynikach i problemach kształcenia; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy 

dla uczniów i doradztwa dla rodziców; 
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6) prowadzi dokumentację pedagogiczną klasy zgodnie z przepisami; 

7) nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego prowadząc comiesięczną statystykę 

nieobecności uczniów na zajęciach oraz informuje Dyrektora o jego niespełnianiu; 

8) dokonuje podsumowania pracy wychowawczej w klasie i modyfikuje Program 

wychowawczy klasy; 

9) wystawia oceny zachowania; 

10) informuje rodziców w sposób skuteczny (za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

poczty lub osobiście) nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec półrocza lub roku 

szkolnego. 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny; 

2) prowadzi arkusze ocen; 

3) wypisuje świadectwa; 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

8. Dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do 

jego pracy. 

9. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

2) współdziałania z rodzicami, okazywania im pomocy w ich działaniu wychowawczym 

wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach; 

3) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły. 

10. Wychowawca realizuje obowiązki przez stosowanie różnych form pracy z młodzieżą, 

adekwatnych do występujących zdarzeń wychowawczych a w szczególności:  

1) systematycznie kontroluje frekwencję i podejmuje środki zaradcze; 

2) systematycznie analizuje wyniki w nauce; 

3) informuje rodziców ucznia o wymaganiach edukacyjnych na dany rok szkolny i postępach 

ucznia w nauce; 

4) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami w celu rozwiązania 

istniejących problemów w zachowaniu ucznia lub ustalenia formy pomocy w nauce; 

5) organizuje w klasie pomoc koleżeńską w przezwyciężaniu trudności w nauce; 

6) organizuje spotkania z rodzicami: zbiorowe minimum 3 razy w roku; 

7) rozwija zainteresowania ucznia; 

8) indywidualne stosownie do potrzeb; 

9) gromadzi i analizuje informacje o sprawowaniu i postępach w nauce poszczególnych 

uczniów, pochodzące od nauczycieli i innych osób oraz podejmuje środki zaradcze; 

10) inspiruje organizowanie form kulturalnego spędzania czasu; 

11) egzekwuje przestrzeganie Statutu Szkoły; 

12) wnioskuje o nagrody i kary dla uczniów; 

13) odpowiada za udział młodzieży w imprezach ogólnoszkolnych; 

14) wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą, utrzymanie porządku na terenie Szkoły  

i przestrzegania zasad bhp; 

15) rozpoznaje sytuację materialną uczniów a w szczególnych przypadkach wnioskuje  

o przyznanie pomocy. 
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§ 35. 

Ocena pracy nauczyciela 

 
1.Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, rady 

pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego 

dokonuje oceny pracy nauczyciela. 

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:  

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły; 

3) kulturę i poprawność języka; 

4) pobudzanie inicjatywy uczniów; 

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela; 

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia,  

z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; 

7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 

prowadzenie dokumentacji). 

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są: 

1) obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela; 

2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań; 

3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej; 

4) rozmowa z ocenianym nauczycielem; 

5) wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy 

szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela; 

6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela; 

7) arkusze samooceny. 

 

§ 36. 

Pedagog szkolny, Psycholog, Pedagog specjalny 

 
1.Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz 

dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły 

i placówki, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, 

2)  współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w zakresie opracowania i realizacji 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

3)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
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d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w [przepisach 

o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

 

§ 37. 

Doradca zawodowy 

 
1. Szkoła może zatrudnić doradcę zawodowego, którego zadaniem jest:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                                   

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej;  

3) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowych informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnopolskim, europejskim;  

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych;  

5) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych;  

6) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;  

7) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa w szkole; 

8) opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program 

doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;  

8) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji doradztwa zawodowego;  

9) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.  

2. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni 

za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji doradztwa 

zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

3. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego.  

 

§ 38. 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

 
1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.  

2. Dyrektor stwarza warunki do działania, w szkole, wolontariuszy, dla rozszerzenia, 

wzbogacenia form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły.  
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3. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

5. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

6. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

 

§ 39. 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

2) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu; 

3) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet); 

4) informacji o podjętych wobec niego decyzjach; 

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

6) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

7) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony 

danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, 

osobistej; 

8) wyrażania poglądów, przekonań i opinii; 

9) rozwijania zainteresowań i umiejętności; 

10) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów 

i olimpiad przedmiotowych; 

11) sprawiedliwej oceny wiedzy; 

12) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki; 

13) znajomości swoich ocen; 

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

15) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego; 

16) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

17) wpływania na życie Szkole przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w Szkole; 
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18) przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

19) przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskiwanie pomocy w ich rozwiązywaniu; 

20) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 

21) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 

obejmujących zakres materiału z więcej niż 3 ostatnich lekcji; 

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

nauczyciela w czasie zajęć, 

23) używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych w internacie po skończonych 

zajęciach szkolnych. 

24) W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, uczeń ma prawo 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 ucznia noszących znamiona przestępstwa, Dyrektor Szkoły 

zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właściwego terenowo prokuratora. 

b) do organu nadzorującego w stosunku do Dyrektora. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

a w szczególności: 

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych); 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu  

i przemocy w szkole; 

3) brać aktywny udział w lekcjach, w tym prowadzonych on-line w których realizowana 

jest podstawa programowa i osiągnięcia edukacyjne są oceniane, przygotowywać się do 

lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności; 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni przedmiotowych, biblioteki, 

szatni, sali gimnastycznej); 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych; 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania; 

7) dbać o estetyczny i nieprowokujący wygląd w tym: 

a) zmieniać obuwie i chodzić w budynkach szkolnych w miękkich kapciach wsuwanych  

z zastrzeżeniem lit. b i c w tym punkcie,  

b) na zajęciach wychowania fizycznego oraz innych o charakterze sportowym obowiązuje 

obuwie sportowe,  

c) uczeń może nie zmieniać obuwia, jeżeli jest w stroju galowym z okazji świąt lub innych 

uroczystości szkolnych 

8) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach w okresie 7 dni od powrotu do szkoły w 

formie zwolnienia lekarskiego lub ustnego bądź pisemnego usprawiedliwienia od rodziców 

oraz od momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności,  uczeń ma prawo sam 

usprawiedliwiać swoją nieobecność w szkole; 
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9) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych 

uczniów, a w szczególności:  

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

pracowników Szkoły,  

b) godne zachowanie się w każdej sytuacji na terenie Szkoły i poza nim, szczególnie podczas 

jego reprezentowania,  

c) dbanie o kulturalny sposób wypowiadania się, 

d) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,  

e) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,  

f) szanowanie przekonań i poglądów innych,  

g) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,  

h) udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym; 

10) inne obowiązki ucznia:  

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

b) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,  

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

współtworzenie jej autorytetu,  

d) korzystanie z praw wolnościowych i uczniowskich w sposób nienaruszający tych samych 

praw innych uczniów.  

e) na koniec każdego roku szkolnego rozliczenie się z agendami Szkoły 

3. Uczeń nie może: 

1) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających 

z wyłączeniem sytuacji opisanych w §39 pkt. 22 i 23.  

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

psychoaktywnych; 

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do 

innej szkoły przez kuratora oświaty. 

5. Warunki pobytu w Szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo:  

1) budynki Szkoły, 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 uczniów znajduje się  

w pieczy nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z planem nauczania; 

4) w czasie tzw. okienek w planie zajęć uczniowie przebywają pod opieką w świetlicy, 

w bibliotece lub czytelni Szkoły; 

5) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny 

pracownik szkoły; 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również i całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki 

nad taką grupą; 
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7) ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych na pisemny lub telefoniczny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły; 

8) uczniowie nieuczęszczający na zajęcia WDŻ są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie 

szkoły lub zwalniani przez rodziców, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. Uczniowie, 

których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach, mają zapewnioną 

opiekę na terenie Szkoły, np. w bibliotece. 

 

§ 40. 

Zasady bezpieczeństwa 

 
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 uczniów znajduje się 

w pieczy nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z planem nauczania. 

4. W czasie tzw. okienek w planie zajęć uczniowie przebywają pod opieką w świetlicy, 

w bibliotece lub czytelni Liceum. 

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również i całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki 

nad taką grupą. 

6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Liceum, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny lub telefoniczny wniosek rodziców, w którym 

podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

7. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców. 

8. W czasie przerw śródlekcyjnych pełnione są dyżury nauczycieli, zgodnie z zatwierdzonym 

planem dyżurów wywieszonym w pokoju nauczycielskim i regulaminem dyżurów. 

9. W czasie wycieczek szkolnych nad bezpieczeństwem uczestników czuwają kierownik 

wycieczki i opiekunowie, których liczbę i zadania określają odrębne przepisy. 

10. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami czasie wszystkich imprez organizowanych na 

terenie szkoły. 

11.W Liceum funkcjonuje inspektor ds. BHP. Jego zadania określa przydział czynności 

zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu. 

12. W trosce o bezpieczeństwo, uczniowie nie mogą opuszczać w czasie przerw 

śródlekcyjnych i okienek terenu szkoły. 

 

§ 41. 

Nagrody 

 

1. Nagrody przydzielane są uczniom za: 

1) wyniki w nauce; 
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2) udział w turniejach, konkursach, rozgrywkach sportowych na szczeblach szkolnych  

i szczeblach wyższych niż szkolny; 

3) frekwencję; 

4) pracę uczniów na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Nagroda może być udzielona na wniosek Dyrektora, wychowawcy klasy, Rady 

Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Klasowego. 

3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej. 

4. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz religii lub etyki. 

5. Warunkiem otrzymania świadectwa z wyróżnieniem jest osiągnięcie w wyniku klasyfikacji 

rocznej (z obowiązkowych zajęć edukacyjnych) średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.  

6. Warunki przyznania uczniom nagrody książkowej za bardzo dobre wyniki w nauce: 

średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,0 zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. 

7. Warunki przyznania nagrody książkowej za wzorową frekwencję: średnia roczna 

frekwencja musi wynosić co najmniej 98% - 100% 

8. Ustala się warunki przyznawania uczniom nagrody rzeczowej za szczególne osiągnięcia: 

1) uplasowanie się w I dziesiątce indywidualnie lub zespołowo w konkursach, turniejach, 

rozgrywkach sportowych na szczeblu centralnym; 

2) zajęcie I, II i III miejsca indywidualnie lub zespołowo w konkursach, rozgrywkach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim; 

3) aktywne uczestniczenie w życiu szkoły lub środowiska:  

4) przygotowywanie uroczystości szkolnych i co najmniej 3-krotne wzięcie udziału w nich; 

5) praca w Samorządzie Szkolnym; 

6) pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym; 

7) osiągnięcie co najmniej 220 punktów z zachowania na koniec roku szkolnego; 

9. O przyznaniu nagrody dla ucznia decyduje Rada Pedagogiczna. 

10. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora 

szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

11. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń. 

 

§ 42. 

Kary 

 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego; 

3) dokonanie kradzieży; 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających; 

5) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły; 

6) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych (w tym opuszczanie zajęć 

edukacyjnych bez usprawiedliwienia w wymiarze ponad 50%); 
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7) naruszenie porządku szkolnego; 

8) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej, naruszenie nietykalności cielesnej; 

9) niszczenie mienia szkoły, wandalizm; 

10) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów; 

11) brutalność i wulgarność, chuligaństwo; 

12) rozpowszechnianie w różny sposób (np. przez Internet, SMS, MMS itp.) obraźliwych 

sformułowań, nagrań itp. naruszających godność innego człowieka; 

13) postępowanie naruszające zasady współżycia społecznego; 

14) niewłaściwe zachowanie na lekcjach, zajęciach praktycznych; 

15) kłamstwo, fałszowanie zwolnień; 

16) każdorazowe palenie papierosów na terenie szkoły, boiska, internatu i na parkingu przed 

szkołą; 

17) używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych (np. mp3) podczas lekcji i na 

terenie szkoły; 

18) każdorazowe opuszczenie terenu szkoły podczas trwania lekcji i przerw; 

19) brak zmiennego obuwia; 

20) spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły lub na 

imprezach organizowanych przez szkołę; 

21) nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, hali i internatu; 

22) każdorazowe nieusprawiedliwione opuszczenie zadeklarowanego udziału 

w przedsięwzięciach szkolnych utrudniające pracę lub występ całej grupie; 

23) niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. O udzieleniu kary decyduje dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel. 

3. Kara może być udzielona w formie i według następującej skali: 

1) upomnienia wychowawcy; 

2) upomnienia dyrektora szkoły; 

3) nagany; 

4) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

5) skreślenia z listy uczniów w przypadku uczniów pełnoletnich.  

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów; 

2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły; 

3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów; 

4) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia; 

5) wszedł w kolizję z prawem; 

6) demoralizuje innych uczniów. 

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

Pedagogicznej uchwałę o skreśleniu ucznia pełnoletniego z listy, jeżeli:  

1) nie został promowany do następnej klasy z powodu zaniedbania obowiązków; 

2) dwukrotnie na koniec roku szkolnego nie otrzymał promocji; 

3) otrzymał na koniec roku ocenę naganną z zachowania; 

4) została orzeczona wobec niego dwukrotnie kara w postępowaniu sądowym; 
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5) otrzymał w roku szkolnym po raz drugi naganę Dyrektora szkoły z wpisaniem do 

dokumentacji ucznia; 

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

jego pozostawanie w społeczności szkolnej; 

7) nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 38 ust. 2 i 3; 

8) jeśli liczba godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych wynosi więcej niż 50%  

w półroczu; 

9) jeśli zachowanie ucznia jest agresywne i zagraża bezpieczeństwu uczniów lub innych osób,  

10) odbywa prawomocny wyrok pozbawienia wolności.  

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

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

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 (także rodziców 

ucznia); 

4) zwołać zebranie Rady Pedagogicznej; 

5) poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca 

lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia  

w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące; 

6) przedyskutować na zebraniu Rady Pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości 

wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany 

mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy 

udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagog; 

7) sporządzić protokół z zebrania Rady Pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje 

mające wpływ na podjęcie uchwały; 

8) zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców  

i ucznia oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy; 

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

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

Radą Pedagogiczną ze sposobu jej wykonania; 

10) przedstawić treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej 

opinii Samorządu Uczniowskiego w tej sprawie – opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora, 

lecz bez niej decyzja jest nieważna; 

11) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego 

zgodność uchwały z przepisami prawa Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję; 

12) w przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego – 

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

i prawne; 

13) dostarczyć decyzję uczniowi oraz poinformować o tym jego rodziców (data odbioru 

pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji); 
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14) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub 

natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (obwarowany 

przepisem art. 108 kpa); 

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

odwołania przez instancję odwoławczą.  

 

§ 43. 

Tryb odwołania się od kary 

 

1. Od kary wymierzonej przez wychowawcę służy odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

2. Od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły służy odwołanie do Kuratorium. 

3. Uczeń, w stosunku, do którego zastosowano karę skreślenia może złożyć w ciągu 14 dni 

od otrzymania decyzji o skreśleniu odwołanie do organu nadzorującego szkołę. 

1) Złożenie odwołania skutkuje wstrzymaniem wykonania decyzji do czasu ponownego 

rozpatrzenia; 

2) Odwołanie ucznia do organu nadzorującego Dyrektor przekazuje w terminie 7 dni 

organowi, wraz z dokumentacją dotyczącą sprawy.  

 

 

§ 44. 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

z uwzględnieniem kształcenia na odległość 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem kształcenia 

na odległość polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny; 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i ich rodziców; 

2) bieżące ocenianie według skali i w formach przyjętych w szkole; 
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2) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego półrocza i warunki ich 

poprawiania. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o zasadach oceniania zachowania; 

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców; 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu 

na warunkach określonych przez nauczycieli. 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

9.W kształceniu na odległość nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego lub telefonicznie podczas konsultacji. 

10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności  

w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki), jeżeli 

nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

12. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza oraz na czas określony w tej opinii: 

1) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "zwolniony"; 

2) Uczeń może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie 

opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz na pisemny 

wniosek rodziców Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera; 

3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

 

§ 45.  

Klasyfikowanie śródroczne i roczne 

 
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali określonej w statucie szkoły. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, w połowie roku szkolnego; 
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3.Klasyfikowanie roczne (końcowe) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 

4. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia, a wychowawcy jego rodziców 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych najpóźniej na 3 tygodnie przed 

planowanym zebraniem Rady klasyfikacyjnej. 

5. Rodzic ma prawo zwrócić się do nauczyciela o umotywowanie każdej oceny. 

W kształceniu na odległość zastrzeżenia mogą być zgłaszane za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

6. Uczeń lub jego rodzice w terminie do 2 dni roboczych od daty zakończenia zajęć 

edukacyjnych mogą się odwołać od oceny lub wyników klasyfikacji, jeżeli uznają, że zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. W kształceniu na 

odległość odwołanie może być zgłoszone za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (końcowa) może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  

a ocenę zachowania - wychowawca klasy – według zasad określonych w Statucie Liceum, 

Wewnątrzszkolnym Ocenianiu oraz w innych obowiązujących aktach prawa oświatowego. 

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala 

się w stopniach według następującej skali:  

 

Oceny bieżące 

Stopień/Adnotacja Symbol 

celujący 6 

celujący minus 6- 

bardzo dobry plus 5+ 

bardzo dobry 5 

bardzo dobry minus 5- 

dobry plus 4+ 

dobry 4 

dobry minus 4- 

dostateczny plus 3+ 

dostateczny 3 

dostateczny minus 3- 

dopuszczający plus 2+ 

dopuszczający 2 

dopuszczający minus 2- 

niedostateczny plus 1+ 

niedostateczny 1 

nieprzygotowanie do zajęć np 

brak przyrządów/pomocy naukowych - 

aktywność na zajęciach wf + 



 

Statut ZSP im. T. Kościuszki Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie 

– 45 – 
 

uczeń nie przystąpił do sprawdzianu/pracy 

klasowej/kartkówki w wyznaczonym 

terminie 

0 

brak zadania bz 

uczęszczał uc 

nie uczęszczał nc 

zaliczył zl 

nie zaliczył nz 

zwolniony zw 

praca na lekcji pln 

Oceny klasyfikacyjne 

Stopień Symbol 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

 

10. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w powyższych 

tabelach z wyłączeniem oceny niedostatecznej i niedostatecznej plus. Negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna; 

11. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który nie tylko zna i rozumie program nauczania, 

ale potrafi analizować, interpretować i syntetyzować podane zagadnienia, sprawnie posługuje 

się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić referat, opracowując materiał objęty 

programem nauczania, wykorzystując w tym celu różne źródła informacji; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do 

opanowania, zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w innych, 

przykładowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej formie, przygotować krótki referat 

wymagający streszczenia podanego materiału, korzysta z podstawowych źródeł informacji 

(biblioteka, media); 
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4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, 

które są stosunkowo łatwe do opanowania, są pewne naukowo, użyteczne w życiu 

codziennym i konieczne do dalszej nauki, wykazuje się elementarną wiedzą z danego 

przedmiotu nauczania, rozumie ją, nauczane treści tłumaczy „własnymi słowami”, streszcza 

drobne partie materiału lub przedstawia je w postaci planu, rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, potrafi korzystać z biblioteki 

szkolnej i podstawowych słowników i leksykonów; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada zasób najprostszych 

(elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome korzystanie 

z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości, zna podstawową 

terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne 

typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimalnych wiadomości 

i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia mu zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej, nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie prowadzi systematycznie zeszytu 

przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać z podręcznika. 

 

§ 46. 

Formy oceniania  

 

1. W szkole stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdziany (z kilku lub kilkunastu działów), 

b) prace klasowe (z kilku lub kilkunastu jednostek lekcyjnych lub po zakończeniu działu); 

2) kartkówka od jednej do trzech tematów lub lekcji:  

a) zapowiedziana,  

b) niezapowiedziana; 

3) pisemna praca domowa; 

4) dyktando; 

5) referat; 

6) projekt - praca zespołowa pisemna; 

7) test czytania ze zrozumieniem i inne; 

8) ustne; 

9) on-line podczas kształcenia na odległość 

10) wypowiedź podczas pracy na lekcji; 

11) recytacja; 

12) odpowiedź z materiałem źródłowym i inne; 

13) sprawnościowe (testy sprawnościowe na zajęciach wychowania fizycznego i edukacji dla 

bezpieczeństwa); 

14) ćwiczeniowe:  

a) ćwiczenia praktyczne warsztatowe, 

b) ćwiczenia przy komputerze,  

c) doświadczenia fizyczne i chemiczne itp.; 
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15) inne wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych (np. rysunki, aktywność). 

2. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) prace pisemne; 

3) prace domowe; 

4) aktywność na lekcji; 

5) testy sprawnościowe; 

6) sprawdziany umiejętności, zadania praktyczne; 

7)dodatkowe prace wynikające z realizowanego tematu. 

8) inne formy zlecone przez nauczyciela. 
3. Nauczyciel w ciągu jednego półrocza winien wystawić każdemu uczniowi, co najmniej 

dwie oceny bieżące (w tym minimum jedną z pracy klasowej z wyłączeniem zajęć w-f); 

4. Nauczyciel informuje ucznia o liczbie sprawdzianów pisemnych w półroczu 

i przewidywanym terminie ich realizacji oraz o zakresie materiału, przykładowych zadaniach  

i poleceniach: 

1) Prace klasowe i sprawdziany, tzn. prace pisemne obejmujące szerszy zakres materiału 

nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne), winny być zapowiadane i wpisane w dzienniku 

Librus z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia, ale nie wcześniej niż dwa tygodnie 

przed planowanym terminem. W ciągu jednego dnia uczeń może napisać tylko jedną pracę 

klasową z poziomu podstawowego i jedną z poziomu rozszerzonego. W ciągu jednego 

tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace klasowe z poziomu podstawowego i 3 

z poziomu rozszerzonego. Jednak w przypadku przełożenia pracy klasowej i sprawdzianu na 

prośbę uczniów, ich liczba może ulec zmianie.  

Prace klasowe i sprawdziany przeprowadzane w kształceniu na odległość – składają się 
tylko z części pisemnej i czas trwania nie może przekroczyć 60 min. W okresie 
kształcenia na odległość uczeń pisze sprawdzian i przesyła do oceny metodą stosowaną 
w szkole w kształceniu na odległość. 
2) Kartkówki są to krótkie pisemne prace obejmujące swoim zakresem do trzech ostatnich 

tematów lub lekcji. Są one traktowane tak, jak odpowiedzi ustne. Nie muszą być 

zapowiadane, a ich liczba nie jest limitowana, 

3) Pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum 

tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. Uczeń, który był nieobecny podczas pracy 

klasowej, pisze sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku 

notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić 

uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia 

z uczniem, 

4) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do pracy pisemnej tylko z uzasadnionych 

przyczyn usprawiedliwionych, 

5) Sprawdzone prace pisemne uczeń winien otrzymać do wglądu w okresie dwóch tygodni od 

daty pisania danej pracy. 

5. Nauczyciel winien przechowywać prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego,  

a prace śródroczne (roczne) do końca cyklu edukacyjnego szkoły. Prace przeprowadzane 

w kształceniu na odległość przechowywane mogą być w formie elektronicznej, w postaci 

wydruku lub skanu. 
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6. Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być tak skonstruowane, aby uczeń mógł 

otrzymać ocenę celującą. 

7. Dopuszcza się wystawienie uczniowi niedostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny nagannej z zachowania - pomimo, że nie był o tym poinformowany,  

w przypadku rażącego złamania wewnątrzszkolnego oceniania lub kryteriów ocen 

zachowania, 

8. Dla ocen bieżących dopuszcza się stosowanie w szkole skali punktowej według zasad 

opisanych w dalszej części niniejszego statutu. 

9. Ustala się przelicznik punktowej skali ocen z zajęć edukacyjnych na oceny bieżące, 

śródroczne, roczne: (biorąc pod uwagę procent punktów zdobytych przez ucznia w danej 

formie sprawdzania wiedzy, w półroczu, roku szkolnym):  

1) poniżej 30 % - stopień niedostateczny; 

2) 30 % - 50 % - stopień dopuszczający; 

3) 51 % - 74 % - stopień dostateczny; 

4) 75 % - 90 % - stopień dobry; 

5) 91 % - 98 % - stopień bardzo dobry; 

6) 99 - 100 % - stopień celujący. 

10. Roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu nauczania w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym ustala nauczyciel prowadzący przedmiot w zakresie 

podstawowym zgodnie z poniższym wyrażeniem. Ocena jest wartością zaokrągloną do 

całości (liczbą całkowitą). 

 

{Lzp* Ozp*0,42 / (Lzp+Lzr) + Lzr* Ozr*0,58 / (Lzp+Lzr)}*2 = [Or] 

 

Lzp  – liczba godzin zajęć edukacyjnych w zakresie podstawowym 

Lzr – liczba godzin zajęć edukacyjnych w zakresie rozszerzonym 

Ozp – ocena zakres podstawowy 

Ozr – ocena zakres rozszerzony 

Or – ocena roczna      

[ ]  – liczba całkowita 

11. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie z obu zakresów nauczania oceny pozytywnej. 

Jeżeli uczeń z jednego zakresu uzyskał ocenę niedostateczną nie może otrzymać pozytywnej 

oceny rocznej (końcowej). 

 

§ 47. 

Ocena zachowania 

 
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
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6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ocena z zachowania ucznia wynika z punktowego oceniania zachowania uczniów 

przyjętego przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. 

5. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 31. 

6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Za kryterium oceny z zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia 

zgodnie z zasadami:   

1) wzorowe 220 pkt i więcej; 

2) bardzo dobre 180 pkt – 219 pkt; 

3) dobre 140 pkt – 179 pkt; 

4) poprawne 100 pkt – 139 pkt; 

5) nieodpowiednie 40 pkt – 99 pkt; 

6) naganne poniżej 40 pkt. 

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

9. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 140 pkt, które w zależności od swojej 

postawy może zwiększyć lub tracić: 

1) uczeń zdobywa punkty dodatkowe, podejmując działania określone w kryteriach dla 

zachowania pozytywnego (patrz ust. 14); 

2) uczeń otrzymuje punkty ujemne, jeśli prezentuje zachowania określone w kryteriach dla 

zachowania negatywnego (patrz ust. 15). 

10. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali z ust. 7. Ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

11. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w terminie do siedmiu dni. 

Uczeń może być zwolniony z wybranych zajęć edukacyjnych tylko i wyłącznie na osobistą, 

pisemną (także z dziennika elektronicznego) prośbę rodzica. 

12. Uczeń, którego frekwencja wynosiła poniżej 60 % nie może uczestniczyć w wycieczkach 

klasowych.  
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13. Klasa, która uzyskała najlepszą frekwencję w przeciągu miesiąca ma prawo do tzw. 

Szczęśliwego dnia (dzień wolny od pytania i kartkówek). 

14. Sposób ustalania oceny zachowania - za zachowanie pozytywne: 

 

Kategoria Opis Punktacja 

Frekwencja 

 

 

 

 

 

 

100% frekwencji w półroczu  

 

20 pkt 

 

 

uczeń opuścił w półroczu do 40 godzin 

usprawiedliwionych włącznie 

 

 

0-40 pkt 

Udział w olimpiadach 

przedmiotowych 

 

 

 

 

etap szkolny 

 

10 pkt 

 

etap rejonowy  

 

20 pkt 

 

awans do szczebla wyższego 30 pkt 

Udział w konkursach 

 

 

udział w konkursie szkolnym 5 pkt 

udział w konkursie międzyszkolnym, 10 pkt 

etap szkolny – zajęcie miejsca I–III 

lub wyróżnienie 

 

10 pkt 

etap powiatowy – zajęcie miejsca I–III 

lub wyróżnienie, 

20 pkt 

etap rejonowy lub wojewódzki –

zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie  

30 pkt 

etap ogólnopolski – znaczący sukces 40 pkt 

Reprezentowanie szkoły 

w zawodach sportowych 

indywidualnie i zespołowo 

 

 

każdy udział w reprezentowaniu 10 pkt 

uzyskanie wyniku w rozgrywkach na 

szczeblu powiatowym w przedziale I-

IV miejsce 

20 pkt 

uzyskanie od I do IV miejsca w 

rozgrywkach na szczeblu rejonowym 

30 pkt 
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Współudział 

w organizowaniu imprez 

szkolnych, uroczystościach 

okolicznościowych 

każdorazowo 5-10 pkt 

Szczególne osiągnięcia 

wynikające z udziału w 

zajęciach pozalekcyjnych  

każdorazowo 5-10 pkt 

Pełnienie funkcji w szkole 

i wywiązanie się 

z obowiązków  

na zakończenie półrocza  1-15 pkt 

Pełnienie funkcji w klasie 

i wywiązywanie się 

z obowiązków  

na zakończenie półrocza 1-15 pkt 

Dodatkowe działania na 

rzecz klasy, szkoły, 

środowiska  

reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym na terenie szkoły  

10 pkt 

reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym na uroczystościach 

gminnych, powiatowych, 

ogólnopolskich, w dniach wolnych od 

zajęć edukacyjnych  

20 pkt 

Inne  1-20 pkt 

Postawa ucznia  punkty do dyspozycji wychowawcy 

(na zakończenie półrocza) 

1-20 pkt 

Pochwała dyrektora szkoły 30-100 pkt 

Pochwała wychowawcy klasy 10-30 pkt 

Postawa ucznia Dodatkowa ocena /zawieszenie zajęć 30 

 

15. Sposób ustalania oceny z zachowania - za zachowanie negatywne: 

Kategoria Opis Punktacja 

Frekwencja Za każdą godzinę lekcyjną 

nieusprawiedliwioną na koniec 

półrocza 

-2 pkt 

Za każdą ucieczkę z lekcji, 

nieprzebywanie w czasie tzw. 

„okienek” w świetlicy lub bibliotece 

szkolnej 

-5 do -10 pkt 

Za każde nieusprawiedliwione 

spóźnienie na lekcje (przyznaje 

nauczyciel przedmiotu 

-1 pkt 
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Postawa ucznia Za każde przeszkadzanie w zajęciach 

lekcyjnych 

-5 pkt 

Udział w bójkach na terenie i poza 

terenem szkoły (każdorazowo) 

-10 do -30 pkt 

Udział w bójkach skutkujących 

obrażeniami ciała w szkole i poza 

szkołą 

-30 do -50 pkt 

 

Brak kultury osobistej i zachowanie 

niezgodne z ogólnie przyjętymi 

normami, wulgarny język 

-1 do -10 pkt 

Niewywiązywanie się z obowiązków 

dyżurnego klasowego 

-5 pkt 

Kłamstwo, fałszowanie zwolnień 

(każdorazowo) 

-15 pkt 

Niszczenie mienia szkolnego -20 pkt 

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli 

i pracowników szkoły 

-5 do -30 pkt 

Brak poszanowania mienia szkoły (za 

drugie i kolejne zgubienie klucza do 

szafki oraz brak zmiany obuwia) 

-5pkt 

Każdorazowe palenie papierosów na 

terenie szkoły, boiska, internatu i na 

parkingu przed szkołą 

-15 pkt 

Używanie telefonu i innych urządzeń 

elektronicznych podczas lekcji bez 

zezwolenia nauczyciela i na terenie (w 

budynku) szkoły z wyłączeniem 

mieszkańców internatu po 

skończonych lekcjach  

-10 pkt 

Każdorazowe opuszczenie terenu 

szkoły podczas trwania lekcji i przerw 

-5 pkt 

Spożywanie napoi zawierających 

substancje o własnościach 

pobudzających 

-5 pkt 

Brak zmiennego obuwia (każdorazowo -5 pkt 

Upomnienie wychowawcy klasy -20 pkt 

Nagana wychowawcy klasy -30 pkt 

Upomnienie dyrektora szkoły -50 pkt 

Nagana dyrektora szkoły -100 pkt 

 

16. Jeśli uczeń popełni jeden z poniższych czynów wówczas traci -100 pkt: 

1) kradnie; 

2) stosuje środki odurzające, posiada lub zażywa narkotyki. 
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17. Spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły lub na 

imprezach organizowanych przez szkołę -30 do -100 pkt. 

18. Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, hali i internatu -3 do -10 pkt. 

19. Za każdorazowe nieusprawiedliwione opuszczenie zadeklarowanego udziału 

w przedsięwzięciach szkolnych utrudniające pracę lub występ całej grupie -15 pkt. 

20.  Posiadanie w czasie pobytu w szkole, internacie substancji psychoaktywnych -15 pkt. 

21. Ocenę śródroczną i końcową (roczną) z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy  

w oparciu o punktowe ocenianie zachowania: 

1) Jeżeli uczeń otrzyma jednorazowo ocenę -30 punktów lub niższą, nie może otrzymać  

w danym półroczu najwyższej oceny końcowej z zachowania; 

2) Każdy nauczyciel ma obowiązek dokumentowania zarówno pozytywnych, jak 

i negatywnych przejawów zachowania ucznia za pomocą narzędzi przewidzianych  

w Szkolnym Systemie Frekwencji i Postępów w Nauce – Dziennik Online. 

22. Ocenę zachowania roczną (końcową) prognozuje wychowawca na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

23. Ocenę roczną (końcową) z zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch półroczy. 

24. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

nie ustala się oceny z zachowania. 

25. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. W kształceniu na odległość zastrzeżenia mogą być zgłaszane za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie podczas konsultacji. 

 

§ 48. 

Tryb odwoławczy 

 
1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

3. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

wchodzą: 
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1) Dyrektor albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel zajmujący w Zespole, do którego 

należy Liceum, inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel z Liceum lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne. 

4. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:  

1) Dyrektor Liceum albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog szkolny; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców, 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół umieszczany jako załącznik do arkusza ocen 

zawierający w szczególności:  

1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania sprawdzające, 

d) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

e) imię i nazwisko ucznia, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

e) imię i nazwisko ucznia, 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 
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9. Przepisy trybu odwoławczego stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, 

że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 49. 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny, 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, 

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły; 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin; 

12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 
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13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Egzamin może być prowadzony w oparciu o zasady kształcenia na odległość, 
a powołując komisję należy wziąć pod uwagę możliwości pracy zdalnej tej komisji. 
 

§ 50. 

Promowanie ucznia 

 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach 

godzin do dyspozycji Dyrektora Liceum uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne (końcowe) 

wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji  

i powtarza tę samą klasę. 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadpodstawowej Rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu najwyższą 

pozytywną ocenę klasyfikacyjną roczną (końcową). 

8. Uczeń, który w wyniku rocznej (końcowej) klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć, w trybie i terminach określonych w § 52. 



 

Statut ZSP im. T. Kościuszki Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie 

– 57 – 
 

§ 51. 

Egzamin poprawkowy 

 
1.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły-przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

5.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela pracującego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

11. Egzamin może być prowadzony w oparciu o zasady kształcenia na odległość, 
a powołując komisję należy wziąć pod uwagę możliwości pracy zdalnej tej komisji. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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§ 52. 
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

z zajęć edukacyjnych 

 
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień  

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest 

równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1)   przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych; 

2)   uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

3)   skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 3 pkt1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 3pkt 3- 5. 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel 

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 3 prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia. 

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu sprawdzianu pisemnego z możliwością uwzględnienia zasad kształcenia na 

odległość, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań 

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 

§ 53. 

Sztandar, godło, ceremoniał szkolny 

 

1. Liceum posiada własny sztandar, godło oraz wspólny dla Zespołu Szkół, do którego 

należy. Szczegółowy opis zasad związanych ze szkolnym sztandarem określono w Statucie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie 
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2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

3. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

4. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości.  

5. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

4. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, 

pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej. 

5. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych 

z obchodami świąt państwowych. 

8. Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

 

§ 54. 

Zasada finansowania i gospodarka szkoły 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej jednostek budżetowych 

określają odrębne przepisy.  

3. Majątek szkolny powierzany jest odpowiedzialności materialnej nauczycieli  

i pracowników.  

4. Szkoła dochodzi swoich roszczeń majątkowych w stosunku do uczniów i pracowników  

w drodze porozumienia a w przypadku jego braku na drodze sądowej. 

5.  Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje 

organ prowadzący. 

 

§ 55. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Tablice i pieczęcie Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę Zespołu  

i nazwę Szkoły i brzmią: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki Liceum 

Ogólnokształcące w Sobolewie,  

2. Pieczęć urzędowa Szkoły zawiera napis w otoku: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

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

3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz 

organizacji szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady 

pedagogicznej. 

5. Statut jest udostępniony w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły oraz 

bibliotece szkolnej. 
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6. Zmiany Statutu dokonywane są na wniosek organów szkoły.  

7. Wszelkie zmiany w statucie dokonane przez Radę Pedagogiczną przedkłada się do wglądu 

organowi prowadzącemu w terminie do 7 dni od daty ich podjęcia.  

 

§ 56. 

Nadrzędna rola Statutu Zespołu 

 

Postanowienia Statutu Liceum stanowiące odmiennie niż Statut Zespołu Szkół, do którego 

należy Liceum tracą moc na rzecz postanowień Statutu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. 
       

 

 

Podpisał: Dyrektor Szkoły 
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