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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, ze zm.);  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457, ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 

2017 poz. 60 z późn zm.); 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 

6 poz. 69 z późn zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 poz. 703); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591, ze zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611); 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1616); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 

373). 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) „szkole” – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej 

w Białobrzegach; 

2) „uczniach” – należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii 

Krajowej w Białobrzegach; 

3) „nauczycielach” – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach; 

4) „rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach; 

5) „wychowawcy” – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod szczególną 

opiekę oddział szkoły; 

6) „organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Białobrzeskiego; 

7) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty; 

8) „powiecie”– należy rozumieć Powiat Białobrzeski; 

9) „oddziale” - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Liceum opisaną 

w arkuszu organizacyjnym, którą stanowi grupa uczniów pobierających naukę w tej samej 

klasie; 

 

 

§ 2 

1. Szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach. 

2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

3. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą szkoły i danymi identyfikacyjnymi oraz 

metalowymi tłoczonymi pieczęciami okrągłymi o średnicy 36mm, 20mm zawierającymi pośrodku 

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis zawierający nazwę 

szkoły. 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Białobrzeski. 

 

§ 4 

1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 5 

1. Siedziba szkoły znajduje się w mieście Białobrzegi. 

 

§ 6 

1. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Powiatu i innych źródeł dopuszczonych 

przepisami prawa, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 7 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 8 

1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna, zapewnia organowi prowadzącemu dostęp do 

dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych – z zachowaniem przepisów o 

rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych. 
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§ 9 

 

1. Organ sprawujący, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką sektora finansów 

publicznych kontroluje przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 10 

1. Całokształt pracy szkoły opiera się na dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, 

przygotowania go do pełnienia funkcji społecznych: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad wynikających 

z przepisów prawa, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły; 

5) podejmuje niezbędne działania w celu zoptymalizowania realizacji działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej zapewniając każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju. 

2. Szkoła  realizuje  zadania  wynikające  z podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, zgodnie ze swoim charakterem opisanym w Statucie. 

 

§ 11 

3. Cele Szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje   

całą działalność dydaktyczną, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

             treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów,   

              rodziców i nauczycieli. 

4.     Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 

       1)   pełna realizacja programów nauczania, dostosowanych do możliwości psychofizycznych  

             uczniów i ich zainteresowań, 

       2) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach organizowanych    

przez szkołę, w tym: 

a) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

b) wspieranie uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

3) organizowanie na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki oraz zajęć  

z   zakresu wychowania do życia w rodzinie, 

5.  Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoła posiada sale lekcyjne  z niezbędnym   

     wyposażeniem, w tym: 

a) pracownie przedmiotowe,  

b) klasopracownie: biologiczną, chemiczną fizyczną, języka niemieckiego i informatyczną.  

c) izbę pamięci; 

d) d) gabinet pedagoga; 

e) e) archiwum; 

f) f) szatnię; 

g) g) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

h) h) boisko i halę do zajęć sportowych, siłownię oraz salę do ćwiczeń fitness; 

i) i) pokój nauczycielski; 

j) gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

6.  Szczegółowe zasady korzystania z bazy lokalowej i zaplecza sportowego szkoły określone są    

       zapisami   w regulaminach tychże  pracowni, klasopracowni, pomieszczeń i obiektów   

       sportowych. 
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§ 12 

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku ucznia oraz jego potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Warunki pobytu w szkole zapewniają uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Podczas zajęć dydaktycznych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, podczas zajęć 

pozalekcyjnych – opiekunowie lub upoważnieni przez dyrektora przedstawiciele rodziców. 

4. Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą w czasie wycieczek realizowane są zgodnie                              

z odrębnymi przepisami . 

5. Podczas przerw opiekę sprawują wyznaczeni w planie dyżurów nauczyciele. 

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

objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

 

§ 13 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny. 

2. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców  i samorządu uczniowskiego.  

 

§ 14 

1. Ocenianie ucznia odbywa się w szkole na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa rozdział VII. 

 

§15 

1. Liceum Ogólnokształcące o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej 

pozwala zdobyć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu 

egzaminu maturalnego. 

2. W szkole do roku 2022 będą istniały klasy liceum ogólnokształcącego o 3-letnim cyklu 

kształcenia. Uczniowie tych klas po ukończeniu kształcenia zdobywają wykształcenie średnie i 

mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. 

3. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

 

§ 16 

1. Szkoła prowadzi nabór do klas z wybranymi przedmiotami ujętymi w podstawie programowej                    

w zakresie rozszerzonym. 

2. Kandydaci do szkoły przyjmowani są w oparciu o zasady rekrutacji. 

 

§ 17 

1 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację 

w oparciu o: 

a) aktualne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i 

trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół 

do innych, 

b) aktualne przepisy w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych, decyzję 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

województwa mazowieckiego na dany rok. 

2) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach uruchamia szkolny punkt 

informacyjny, w którym można zasięgnąć podstawowych informacji dotyczących rekrutacji 

(sekretariat szkoły) i powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

3) Imienny skład szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły 

oddzielnym zarządzeniem. 

4) Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła. 

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej należy: 
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1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem 

kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły, 

2) sporządzanie listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 

im. Armii Krajowej w Białobrzegach,  

3) ustalenie sumy punktów uzyskanych przez kandydata: 

a) z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

b) punkty uzyskane z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, 

c) punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, 

4) ustalenie minimalnego progu punktowego, który kandydat winien uzyskać w trakcie rekrutacji, 

5) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, 

6) podejmowanie decyzji w sprawach rekrutacji do kl. I, 

7) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 

3. Sekretarz szkoły przyjmuje wymagany komplet dokumentów, na który składa się: 

a) karta ucznia , 

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

szkoły podstawowej, 

d) trzy fotografie, 

e) inne dokumenty stwierdzające pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły. 

4. Odwołanie: 

1) Dyrektor rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia 

listy uczniów przyjętych do szkoły przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

 

 

Rozdział III  

Organy szkoły 

 

§ 18 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

 

§ 19 

1. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego – z wyjątkiem dyrektora nie będącego nauczycielem; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących; 

5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

7) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o 

działalności szkoły; 

8) wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej; 
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9) na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zezwolenie uczniowi na 

indywidualny tok nauki i wyznaczanie nauczyciela – opiekuna; 

10) zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego 

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami 

sprzężonymi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na podstawie orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów). W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”; 

11) zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

a) zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego zawierającego opinię jakich 

ćwiczeń czy też jakiego rodzaju ćwiczeń ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki 

okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z 

ograniczeniem niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest 

przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest 

obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

      12) wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn   

             usprawiedliwionych nie  przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie,   

             przy czym egzamin klasyfikacyjny   przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym          

            dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu   

            klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami   (prawnymi opiekunami); 

13) wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć      

      dydaktyczno-wychowawczych; 

14) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15) tworzenie zespołu, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi, oraz wyznaczenie koordynatora prac zespołu lub zespołów; 

16) na podstawie zaleceń zespołu ustalenie dla ucznia form, sposobów i okresu udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy 

pomocy niezwłocznie po ustaleniu będą realizowane; 

17) wpisanie w/w ustaleń do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszczenie daty i 

podpisu; 

18) informowanie rodziców o terminie spotkania zespołów; 

19) wnioskowanie o udział w spotkaniu przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej; 

20) przejmowanie po każdym spotkaniu zespołu przedstawionej przez zespół karty 

indywidualnych potrzeb ucznia; 

21) decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, 

pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub 

zajęcia terapeutyczne; 

22) decydowanie o zwolnieniu ucznia z lekcji religii na podstawie rezygnacji z uczestniczenia w 

nauce religii, którą składają rodzice (prawni opiekunowie) lub w przypadku ucznia 

pełnoletniego, on sam dyrektora szkoły, 

23) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi 

nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji nauczania nie 

dokonuje się żadnych wpisów; 

24) tworzenia zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub innych zespołów problemowo-

zadaniowych oraz, na wniosek zespołu, powoływanie przewodniczących zespołów; 

25) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; 
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26) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole poprzez właściwe warunki pracy i stosunki 

pracownicze; 

27) przedstawianie radzie pedagogicznej projektów rocznych planów pracy szkoły, kierowanie 

ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji; 

28) udzielanie radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 

29) dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

30) coroczne ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 

które będą obowiązywały w danym roku szkolnym; 

31) planowanie zakupu do biblioteki szkolnej materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych 

materiałów bibliotecznych oraz gospodarowanie tymi podręcznikami i materiałami. 

 

 

§ 20 

1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) realizację dydaktycznego  i wychowawczego poziomu szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

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

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) właściwe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym szkoły; 

7) całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w 

zakresie kontroli finansowej; 

8) dyrektor szkoły ustala w formie pisemnej procedury kontroli finansowej (czyli procedury 

przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązań i dokonywania 

wydatków, badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie 

dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań 

finansowych, dokonywania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, 

prowadzenia gospodarki finansowej), biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej 

ogłoszone przez Ministra Finansów w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Finansów. 

 

§ 21 

1. Dyrektor szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i jako kierownik 

zakładu pracy: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

4) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 22 

1. W zakresie organizacji szkoły dyrektor: 

1) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku 

oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły; 

3) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły; 

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy; 

5)  ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, w tym także 

innych niż lekcje. 

 

§ 23 

1. Dyrektor w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

1) zarządza majątkiem szkolnym; 
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2) dysponuje środkami finansowymi szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną; 

3) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły; 

4) organizuje przegląd stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych i budowlanych; 

5) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego. 

 

§ 24 

1.  Dyrektor powołuje wicedyrektorów szkoły (po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i organu 

prowadzącego), którzy zastępują dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonują zadania zlecone 

przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

opiekuńczej i gospodarczo-administracyjnej zgodnie z podziałem czynności.  

2. Dyrektor powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

3. Zakres obowiązków koordynatora w ramach realizowanych zadań to: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły/placówki (nauczycieli, 

uczniów/wychowanków, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa; 

2) koordynowanie realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego; 

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 

wychowawczych i profilaktycznych; 

4) dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa. 

 

§ 25 

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

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki; 

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

3) podejmowanie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 

szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę z zachowania; 

4) podejmowanie uchwały o promocji ucznia, uwzględniając jego możliwości edukacyjne, do 

klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, jeśli te zajęcia 

są realizowane w klasie programowo wyższej; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 

7. Do kompetencji opiniujących należy w szczególności: 

1) organizacja pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 

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

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

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

 

§ 26 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-12-2009&qplikid=1#P1A6
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1. Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji  – rady rodziców, która jest samorządnym 

organem reprezentującym rodziców, współpracującym z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, 

samorządem uczniowskim.  

2. Rada rodziców ustala regulamin swojej działalności. 

 

§ 27 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) opiniowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowe funduszy rady 

rodziców określa regulamin. 

 

§ 28 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych: 

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor 

szkoły. 

3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców 

uczniów danego oddziału. 

4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 

5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

6. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym 

przeprowadza wychowawca oddziału. 

7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej: 

1) powołanie komisji skrutacyjnej, 

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

3) nadzorowanie przebiegu głosowania, 

4) podanie wyników głosowania. 

8. Zadania komisji skrutacyjnej 

1) przygotowanie kart do głosowania, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu. 

9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej. 

10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na 

zebranie. 

11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 

13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 

14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 
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15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata. 

16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się wybór w 

drodze losowania. 

18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po 

podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców. 

19. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego. 

 

§ 29 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców: 

1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.  

3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może 

reprezentować tylko jeden rodzic. 

4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

5. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 28. 

 

§ 30 

1. Młodzież ma prawo do wyłonienia swojej reprezentacji - samorządu uczniowskiego, który może    

    przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły 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 treścią, celem 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 szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu 

uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin samorządu uczniowskiego zatwierdza dyrektor szkoły w zakresie jego zgodności ze 

statutem.      

4. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem 

jest koordynacja działań charytatywnych wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Szkole określa regulamin 

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

5. Cele i założenia rady wolontariatu  to w szczególności:  

1)  rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2)  zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3)  przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

4)  umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, 

chorych  oraz    

    samotnych; 

5)  prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6)  pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7)  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.; 

 8)  promowanie życia bez uzależnień; 

        9)  wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

6. W skład rady wolontariatu wchodzą przedstawiciele z poszczególnych oddziałów. 
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7. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji 

wolontariatu  uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym za zgodą 

dyrektora. 

8. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

9. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty 

działań, diagnozuje  potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

10. Rada wolontariatu  wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie 

organizuje   

        przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad      

        obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  

11. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na czym 

będzie polegać   ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, 

pokazać wszelkie plusy  i minusy  

12. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących. 

 

§ 31 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji celów i zadań szkoły. 

2. Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje 

dyrektor szkoły. 

3. W szczególności organy szkoły współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i 

decyzjach: 

1) Dyrektor szkoły informuje: 

a) radę pedagogiczną – podczas zebrań rady pedagogicznej lub poprzez ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń; 

b) radę rodziców – podczas zebrań rady rodziców lub za pośrednictwem jej przedstawiciela; 

a) samorząd uczniowski – podczas zebrań samorządu uczniowskiego lub za pośrednictwem 

opiekunów samorządu. 

2) Rada pedagogiczna informuje: 

a) dyrektora szkoły – podczas zebrań rady pedagogicznej lub za pośrednictwem upoważnionego 

przedstawiciela rady pedagogicznej; 

b) radę rodziców – podczas zebrań rady rodziców lub za pośrednictwem dyrektora lub innego 

upoważnionego przedstawiciela rady; 

c) samorząd uczniowski – za pośrednictwem opiekunów samorządu. 

3) Samorząd uczniowski informuje: 

a) dyrektora szkoły – podczas zebrań samorządu uczniowskiego, w których uczestniczy dyrektor 

szkoły bądź za pośrednictwem opiekunów samorządu uczniowskiego lub swojego 

przewodniczącego; 

b) radę pedagogiczną – podczas zebrań samorządu uczniowskiego, w których uczestniczy 

dyrektor lub przedstawiciel rady pedagogicznej bądź za pośrednictwem opiekunów 

samorządu uczniowskiego lub swojego przewodniczącego; 

c) radę rodziców – za pośrednictwem opiekunów samorządu uczniowskiego lub swoich 

przedstawicieli uczestniczących w zebraniach rady rodziców. 

4) Rada rodziców informuje: 

a) dyrektora szkoły – podczas zebrań rady rodziców, w których uczestniczy dyrektor szkoły lub 

za pośrednictwem swojego przewodniczącego; 

b) radę pedagogiczną – za pośrednictwem dyrektora szkoły podczas zebrań rady pedagogicznej; 

c) samorząd uczniowski – poprzez opiekunów samorządu uczniowskiego. 

 

§ 32 

1. Spory między organami wymienionymi w § 18 pkt. 2 – 4 rozstrzyga dyrektor szkoły. 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącym w danej klasie 

a uczniami tej klasy; 

2) dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 
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3. W przypadku braku porozumienia, mimo mediacji prowadzonych przez dyrektora szkoły, każda z 

zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do dyrektora o powołanie komisji rozjemczej, w 

skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron. 

4. Spory między dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący.  

 

Rozdział IV  

Organizacja szkoły 

 

§ 33 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 34 

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

ferii zimowych i letnich oraz egzaminów maturalnych określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

 

§ 35 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym czasie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem i programem 

wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Średnia liczba uczniów w szkole powinna wynosić w zasadzie od 24 do 30 uczniów na oddział. 

Za zgodą organu prowadzącego klasa może liczyć powyżej 30  uczniów. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, średnia liczba uczniów w 

oddziale szkolnym może być niższa od liczby określonej w ust. 2. 

 

§ 36 

1. Zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Niektóre zajęcia edukacyjne, m.in. języki obce, wychowanie fizyczne, informatyka są 

organizowane w grupach oddziałowych bądź międzyoddziałowych. 

3.  W grupach mogą być także organizowane zajęcia edukacyjne (nie więcej niż ich połowa) z 

zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

4. Liczbę uczniów w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej określają odrębne przepisy  

 

§ 37 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego oraz rady rodziców może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższy 

jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

 

 

§ 38 

1. System doradztwa zawodowego, czyli ogół działań o podejmowanych przez Liceum w      

celu przygotowania uczniów do trafnego wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 
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System określa: role i zadania doradcy zawodowego w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce 

realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy. 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje działania podejmowane przez  

nauczycieli: 

1) prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne; 

2) wychowawców poszczególnych oddziałów; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) doradcę zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zawiera formy adresowane do: 

1) uczniów; 

2) rodziców uczniów; 

3) nauczycieli; 

4) środowiska lokalnego i lokalnego samorządu. 

4. Doradztwo może być prowadzone w następujących formach: 

1) lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, 

przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym lub przedstawicieli szkół 

wyższych i szkół policealnych; 

2) realizacja programów edukacyjnych dotyczących wejścia na rynek pracy; 

3) realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych podstaw przedsiębiorczości; 

4) udzielanie rodzicom porad przez wychowawców, pedagoga szkolnego, doradcę zawodowego, 

kierowanie ich do wyspecjalizowanych instytucji; 

5) udział w dniach otwartych uczelni wyższych; 

6) wykorzystanie informatorów o szkołach wyższych i szkołach policealnych; 

7) przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

5. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) na zajęciach z wychowawcą; 

5) w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez uczniów środowiska 

pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców. 

6. Liceum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) pracodawcami; 

4) szkołami wyższymi prowadzącymi; 

5) z centrami karier uczelni wyższych, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, urzędami 

pracy, przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców. 

7. Organizacja zadań Liceum na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział 

rodziców uczniów. 

8. W Liceum na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa 

zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

9. Program, o którym mowa w ust. 4 określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym z pracodawcami, 

organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami 

gospodarczymi, stowarzyszeniami lub samorządami zawodowymi, placówki kształcenia 

ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy. 

10. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa zawodowego 

doradca zawodowy, a w przypadku braku doradcy zawodowego inny nauczyciel lub 

nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w Liceum, wyznaczeni przez 

Dyrektora. 

11. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego; 
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2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji we 

współpracy z innymi nauczycielami, w tym z wychowawcami opiekującymi się oddziałami, 

pedagogiem szkolnym; 

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

pedagoga szkolnego, w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa 

zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez Liceum w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

12. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

4) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich 

osobom zainteresowanym. 

13. Doradztwo zawodowe jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego realizują przez nauczycieli prowadzących te zajęcia a na 

zajęciach z wychowawcą wychowawcy danego oddziału. 

14. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

 

 

 

§ 39 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych 

szkoły, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi podmiotami. 

4. Główne formy pracy biblioteki szkolnej to: 

1) gromadzenie, aktualizowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

3) realizacja międzyprzedmiotowej ścieżki czytelniczej i medialnej, 

4) kompletowanie wideoteki, 

5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

5. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

b) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów oraz 

wyrabianie umiejętności uczenia się, 

c) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

d) realizacja zajęć przysposobienia czytelniczo – informacyjnego zgodnie z planem nauczania.  

6. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez: 

a) korzystanie z nich w czytelni, 

b) wypożyczanie poza bibliotekę, 

c) przekazywanie do pracowni. 

7. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

8. Czas pracy biblioteki określa dyrektor szkoły. 
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9. Korzystający z biblioteki mają obowiązek do połowy czerwca  każdego roku szkolnego rozliczyć 

się z wypożyczonych woluminów. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą wypożyczać książki na 

okres wakacji. 

10.  Zasady współpracy z uczniami: 

        1)  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie  po wpisaniu  na komputerową listę 

czytelników i otrzymaniu karty czytelnika z odrębnym kodem kreskowym; 

        2) Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami zobowiązani są do rozliczenia się z   

         biblioteką szkolną. Nauczyciel bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą zwrot   

         dokumentów  wypożyczonych w bibliotece lub z pracowni przedmiotowej. 

3)  Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich 

zasobów biblioteki. 

       4) Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia. 

       5) We wrześniu każdego roku szkolnego wybierani są Łącznicy biblioteczni ( jedna lub dwie   

          osoby z każdej klasy). Zadania łączników określa osobny dokument. 

6) Biblioteka popularyzuje czytelnictwo poprzez różne formy pracy z czytelnikiem – konkursy,    

wystawy, spotkania autorskie. 

7) Biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu         

rozwojowi  indywidualnemu i społecznemu. 

       8) Nauczyciele-Bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji  

           i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia. 

       9) W bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP. 

11.Zasady współpracy z nauczycielami. 

       1)    Korzystanie z zasobów biblioteki po wpisaniu na komputerową listę  i otrzymaniu karty   

       czytelnika; 

       2)   Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 

       3)   Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej    

        zasobów  i warsztatu informacyjno-bibliograficznego. 

4) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

       5) Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy   

            szkoły. 

12.Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi obejmuje: 

a. Udostępnianie zbiorów rodzicowi na konto dziecka. 

b. Pomoc w doborze literatury. 

c. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

d. Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

13.Współpraca z innymi bibliotekami obejmuje: 

       1)   Wspólne organizowanie imprez czytelniczych, udział w pracach jury konkursów    

              recytatorskich. 

       2)   Wymiana wiedzy i doświadczeń. 

       3)   Wypożyczenia międzybiblioteczne. 

       4)   Udział w targach, kiermaszach i wystawach. 

14.Regulamin biblioteki szkolnej ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 40 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym 

standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, 

określają odrębne przepisy. 

3. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej 

nieobecność pracownicy szkoły. 

4. Pracownicy Szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

5. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje 

się rodziców. 

 

 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
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§ 41 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy ekonomiczno-administracyjni oraz 

pracownicy obsługi. 

2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do: 

1) rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy zgodnie z przydziałem czynności; 

2) przestrzegania ustalonego czasu i porządku pracy; 

3) dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych wynikających z 

umowy o pracę; 

4) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych; 

5) przejawiania należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły; 

6) przestrzegania przepisów   i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy   oraz

 przepisów przeciwpożarowych; 

7) podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy; 

8) dbałości o czystość i porządek na stanowisku pracy. 

3. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach: 

1) pracownicy administracyjni; 

2) pracownicy obsługi 

4. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych 

przez pracowników administracji, realizują oni swoje zadania  w oparciu o przepisy prawa 

pracy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 42 

1. Nauczyciel jest obowiązany: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

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

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

6) systematycznie kontrolować miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

7) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę; 

8)  przestrzegać zapisy statutowe; 

9) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

10) egzekwować przestrzeganie regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na 

terenie szkoły; 

11) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

12) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

13) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

14) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

15) dbać o poprawność językową, własną i uczniów; 

16) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

17) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne; 

18) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny; 

19) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i 

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli; 

20) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej szkoły; 

21) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania; 

22) wspomagać rozwój psychofizyczny uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form 
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oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

23) rzetelnie przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i 

innych konkursów; 

24) udzielać rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz 

zachowaniu; 

25) wnioskować o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

26) wnioskować o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy 

potrzebują. 

 

§ 43 

1. Nauczyciel wykonuje w szczególności następujące zadania dydaktyczne: 

1) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; systematycznie i rzetelnie 

przygotowuje się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizuje 

je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki; 

2) odpowiada za jakość i wyniki pracy; 

3) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów; 

5) inspiruje i wspomaga uczniów w samodzielnej pracy wykraczającej poza treści programowe; 

6) tworzy warunki wspomagające rozwój umysłowy ucznia; 

7) dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

8) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

9) kształtuje na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 

krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające  ze wzbogacenia wiedzy,  

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

10) ukazuje związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólnia wiedzę 

zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego; 

11)  rozwija u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazuje możliwości, perspektywy i 

konieczność postępu społecznego; 

12) akcentuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne  i 

estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, 

wskazuje na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka; 

13) wyrabia umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji; 

14) gromadzi materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania 

poszczególnych wycinków pracy szkoły; 

15) wybiera program nauczania ogólnego oraz składa do dyrektora szkoły wniosek o 

dopuszczenie wybranego programu nauczania, może zaproponować program nauczania 

ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. 

Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora 

(autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi 

zmianami; 

16) wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego; 

17) przedstawia sprawozdania z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz 

przedstawia je na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za 

poszczególne okresy każdego roku szkolnego; 

18) sporządza konspekty zajęć edukacyjnych przez nauczycieli: 

a) których zajęcia edukacyjne są hospitowane; 

b) którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie. 

2. Nauczyciel wykonuje w szczególności następujące zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

1) wspiera rozwój psychiczny uczniów, zaspokaja ich potrzeby psychiczne;  

2) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu potrzeb 

ucznia; 

3) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia oraz przygotowuje do życia w rodzinie i 
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społeczeństwie; 

4) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów; 

5) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów; 

6) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

7) podejmuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące uczniów; 

8) współdziała z nauczycielami uczącymi w danej klasie; 

9) uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze wobec uczniów; 

10) organizuje indywidualną opiekę dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów 

dotkniętych trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi; 

11) utrzymuje kontakt z rodzicami, szczególnie w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo 

wychowawczych ucznia i metod ich zaspokojenia, włączenia rodziców w życie szkoły, 

informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ucznia; 

12) każdy nauczyciel informuje rodziców oraz innych nauczycieli zespołu klasowego danego 

ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

13) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

 psychofizyczne uczniów;  

14)  rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

15) współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w 

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań, 

16) oddziałuje wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku 

zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych, jak i 

mających trudności w nauce. 

3. Zadania nauczycieli w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) W obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel realizuje następujące 

działania: 

a) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz planuje 

sposoby ich zaspakajania; 

b) rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz planuje wsparcie związane z rozwijaniem zainteresowań i 

uzdolnień uczniów; 

c) prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

2) Nauczyciele tworzą zespoły do spraw planowania i koordynowania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, w których realizują następujące działania: 

a) ustalają zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

b) określają formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwzględnieniem zaleceń 

zawartych w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

c) planują działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji; 

d) przekazują dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

e) zakładają i prowadzą karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawiają je 

dyrektorowi po każdym spotkaniu; 

f) opracowują plan działań wspierających; 

g) dokonują wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

h) podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

4. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
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kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela 

bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek: 

a) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu; 

b) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje  lub uczestniczenia 

wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych  przez innych nauczycieli – 

przynajmniej raz w  miesiącu; 

c) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje 

– przynajmniej raz w miesiącu; 

d)  prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu 

stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w 

miesiącu; 

e) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje 

sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

f)  opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

 

§ 44 

1. Nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje, w szczególności poprzez: 

1) wzbogacanie swoich umiejętności dydaktycznych i wiedzy merytorycznej; 

2) współdziałanie z innymi nauczycielami w zakresie ustalenia sposobu realizacji 

programów nauczania, korelacji treści programów nauczania; 

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów w oparciu o Wewnątrzszkolne 

Ocenianie; 

4) ustalanie sposobów badania wyników nauczania; 

5) opiniowanie różnych programów nauczania; 

6) organizowanie w ramach szkoły programów doskonalenia zawodowego; 

7) sprawowanie opieki koleżeńskiej nad nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole; 

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych. 

 

§ 45 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowe zespoły nauczycielskie. 

2. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego: 

1) ustalenie zestawu programów  i  podręczników  dla  danego  oddziału,  modyfikacja  i  

dostosowanie  do potrzeb; 

2) analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów w oddziale; 

3) podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych; 

4) analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu lub egzaminu; 

5) analiza wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale; 

 

§ 46 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotowych pokrewnych tworzą 

zespoły: 

a) przedmiotowe; 

b) zadaniowe; 

c) nauczycielskie. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na 

wniosek członków zespołu. 

3. Posiedzenia zespołu przedmiotowego są protokołowane, protokół na końcu roku szkolnego 

jest przekazywany wicedyrektorowi. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania; 

2) korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie 

wyboru programu nauczania; 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 
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badania wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych; 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§ 47 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w danym oddziale. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do: 

1) poznania nowo przyjętych uczniów, ich zdolności, zainteresowań i potrzeb oraz 

warunków środowiskowych; 

2) inspirowania i organizowania wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia 

zespołowego integrującego zespół uczniowski; 

3) współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

działania wychowawcze; 

4) współpracy z pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami,  świadczącymi  

kwalifikowaną  pomoc  w rozwiązywaniu trudności i potrzeb uczniów; 

5) prowadzenia godzin do dyspozycji wychowawcy według ustalonej tematyki; 

6) informowania rodziców o zamierzeniach dydaktycznych i wychowawczych w oddziale i 

szkole; 

7) zapoznania rodziców i wychowanków z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów oraz regulaminem przeprowadzania 

egzaminów; 

8) wykonywania czynności administracyjnych klasy takich jak: 

a) założenie i prowadzenie dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen; 

b) kontrola frekwencji uczniów; 

c) wypisywanie opinii uczniów oraz świadectw; 

d) ustalanie okresowych i rocznych ocen zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Ocenianiem; 

e) opracowywanie sprawozdań śródrocznych i końcowo rocznych, 

9) Wychowawca oddziału pierwszego ma obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, 

zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami 

higieny pracy umysłowej. 

5. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań: 

1) ustala tematykę zajęć wychowawczych; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i z pedagogiem szkolnym; 

3) w określonych przypadkach zapoznaje się z opinią lekarską dotyczącą ucznia i 

współpracuje z higienistką, 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) wspólnego rozwiązania problemów wychowawczych; 

c) włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły, 

5) kontaktuje się z rodzicami uczniów w następujących formach: 

a) zebranie rodziców, (co najmniej 3 razy w roku) w celu przekazania informacji o 

wynikach w nauce, zachowaniu i sprawach dotyczących oddziału i szkoły; 

b) zebranie informacyjne dla rodziców uczniów oddziałów pierwszych (wrzesień) i 

maturalnych (wrzesień); 
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c) kontakty indywidualne w szczególnych przypadkach, np. trudności wychowawcze, 

kłopoty z nauką, zła frekwencja na zajęciach; 

6) współpracuje z poradnią pedagogiczno-psychologiczną; 

7) wyraża zgodę na uczestnictwo wychowanków w zawodach sportowych i obronnych, 

imprezach kulturalnych. 

 

§ 48 

1. W realizacji zadań wychowawczych członkowie rady pedagogicznej mogą korzystać z 

pomocy pedagoga szkolnego. 

2. Do głównych zadań pedagoga szkolnego należą: 

1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz 

analizowanie i rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności 

wychowawczych i edukacyjnych; umożliwianie zaspokojenia potrzeb uczniów; 

2) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i przekazywanie informacji 

ułatwiających młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu 

kariery zawodowej; wpieranie uczniów, metodami aktywnymi, w tym zakresie; 

4) działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie; 

5) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami  

specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom 

oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach; 

6) współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów 

(naruszanie regulaminu lub prawa); 

7) poradnictwo dla młodzieży, nauczycieli i rodziców; 

8) pedagogizacja rodziców; 

9) rozstrzyganie spraw spornych budzących emocje i konflikty wśród uczniów; 

10) pomoc uczniom w rozwijaniu zamiłowań i uzdolnień; wspieranie uczniów z wybitnymi 

uzdolnieniami; 

11) gromadzenie informacji o edukacyjnych losach absolwentów; 

12) diagnozowanie środowiska ucznia; 

13) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach 

oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie; 

15) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

16) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

17) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

18) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

19) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

20) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

21) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Pedagog w realizacji swoich zadań jest służbowo podporządkowany wicedyrektorowi. 

4. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest 

skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
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5. Doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: 

osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na 

rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego. 

6. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów 

edukacyjno- zawodowych. 

7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego 

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu 

dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji 

edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, 

rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 

1) wyższych uczelni; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe. 

8. Doradca zawodowy wykonuje w szczególności zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich 

rodzicom; 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 

4) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie 

dobrych wzorców/; 

5) zamieszczanie na stronie internetowej szkoły zagadnień poświęconych zagadnieniom 

planowaniu kariery i pracy zawodowej; 

6) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych 

warunków, bezrobocia; 

7) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

informacyjnych; 

8) współpracy z instytucjami wspierającymi: 

a) urzędem pracy, 

b) poradnia psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi, 

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca 

zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy. 

10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 

1) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

2) spotkań z rodzicami; 

3) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym, 

4) udziału w wyjazdach na targi edukacyjne, 

5) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego. 

 

§ 49 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy (liczba 

etatów corocznie określana jest w arkuszu organizacyjnym szkoły). 

2. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi otrzymują szczegółowy wykaz obowiązków 

załączony do akt pracownika. 

3.  
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Rozdział VI  

Uczniowie szkoły  

 

 

§ 50  

1. Uczniowie szkoły mają prawo do: 

1) ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status społeczny, 

poglądy lub przekonania religijne, 

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

światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, że nie naruszają norm moralności oraz godności 

innych osób,  

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

godności, 

5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,  

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

8) zapoznania z programem nauczania i zasadami ustalania ocen, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny, zgodnej z ustalonymi kryteriami i sposobami kontroli 

postępów w nauce oraz wglądu do własnej pracy pisemnej, 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,  

12) obniżenia poziomu wymagań, jeżeli zadecydują o tym instytucje do tego powołane, 

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,  

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w szkole,  

15) redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

 

§51 

1. Uczniowie mają obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, wykorzystywania w 

pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i 

umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie 

punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w 

której się odbywają; 

2) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: mają obowiązek zachowywać 

podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po 

upoważnieniu ich do tego przez nauczyciela. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, 

wszyscy uczniowie wstają. 

3) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu; 

4) uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych; 

5) postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i regulaminami 

pracowni: klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to 

wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, którzy opuszczają salę lekcyjną, jako ostatni; 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych - usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do 

pierwszej lekcji wychowawczej 

u wychowawcy, a w przypadku nieobecności wychowawcy, u pedagoga szkolnego; 

- usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka; 

- uczeń  pełnoletni  może  sam  usprawiedliwiać  swoje  nieobecności  po  złożeniu  przez  

rodziców 

pisemnej deklaracji zezwalającej. W przypadku samodzielnego usprawiedliwienia, musi 

on przedłożyć zwolnienie lekarskie. 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 
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8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenia jej autorytetu; 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

10) dbania o piękno mowy ojczystej; 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z ogólnymi 

zasadami grzeczności; 

12) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli 

oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego; 

przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć lekcyjnych. Zabrania się robienia i publikowania zdjęć, filmów robionych na terenie 

szkoły, w sposób sprzeczny z zasadami kulturalnego zachowania. Nagrywanie dźwięku i obrazu za 

pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. W przypadku 

złamania w/w zasad korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych stosuje się tryb karania 

uczniów za naruszenie prawa szkolnego; 

13) przestrzegania zasad współżycia 

społecznego: uczeń: 

a) okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności; 

c) szanuje poglądy i przekonania innych; 

d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka; 

e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych 

w zaufaniu, chyba, że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

15) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich 

kolegów: uczeń: 

a) nie pali tytoniu i nie pije alkoholu; 

b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających; 

c) nie posiada i nie stosuje żadnych innych używek; 

d) dba o czystość i estetykę własnego ubioru, nosi strój uczniowski zgodnie z ustalonymi 

zasadami i warunkami, 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

17) zmiany obuwia oraz zostawiania odzieży wierzchniej w szatni zgodnie z zarządzeniami 

dyrektora. W przypadku braku obuwia zmiennego uczeń musi skorzystać z obuwia 

zastępczego zapewnionego przez szkołę, w przeciwnym razie nie może uczestniczyć w 

zajęciach lekcyjnych pod rygorem nieobecności nieusprawiedliwionej; 

18) w dni powszednie dostosowania się do wymagań dotyczących stroju szkolnego – 

przychodzenia do szkoły we właściwym stroju, fryzurze i makijażu – ogólnie uznanym za 

przyzwoity. Strój ucznia powinien być skromny, czysty, nie prowokujący swoją formą, 

wzorem i kolorem. Powinien zakrywać również brzuch, plecy, ramiona i dekolt; 

19) w dni wyznaczone zarządzeniami dyrektora uczennice i uczniów obowiązuje strój galowy 

– biała (jasna) bluzka lub koszula, marynarka lub ciemny sweter, ciemna spódnica lub 

spodnie. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły 

oraz kolegów: 

a) każdy uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego w 

odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (właściwy ukłon, 

pozdrowienie przyjęcie odpowiedniej postawy stojącej, wyjęcie rąk z kieszeni, zaprzestanie 

żucia gumy, zdjęcie czapki itp,) 

b) uczeń ma obowiązek używania zwrotów grzecznościowych 

c) uczeń nie używa zwrotów, gestów i wulgarnych słów w stosunku do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły 

d) uczeń nie stosuje przemocy fizycznej i nie manifestuje swojej siły wobec kogokolwiek 

e) uczeń ma obowiązek okazywania szacunku dla pracy wszystkich osób zatrudnionych w 

szkole oraz pozostałych uczniów. 

f) łamanie zasad skutkuje upomnieniem, poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów) o 

złym zachowaniu, obniżeniem oceny z zachowania a w skrajnych przypadkach zgłoszeniem 

na policję. 
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2. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani 

są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu 

nowego mienia. 

Za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów szkoła nie odpowiada. 

3. Uczeń ma obowiązek zachowania w sprawach spornych następującego trybu: zgłoszenie 

zastrzeżeń do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie, a w razie trudności sprawę 

kieruje do samorządu uczniowskiego, dyrektora lub wicedyrektora. 

 

 

§ 52 

1. W szkole nagradza się ucznia za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75) i co najmniej bardzo dobre zachowanie, 

b) reprezentowanie szkoły na olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowo-obronnych, 

c) wyróżniającą działalność i pracę społeczną w szkole oraz w organizacjach społecznych, 

d) charytatywnych, kulturalnych, 

e) wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych. 

2. Uczeń może być nagrodzony: 

1) pochwałą i dyplomem wychowawcy klasy, 

2) pochwałą i dyplomem dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

3) nagrodą rzeczową , 

4) listem pochwalnym skierowanym do rodziców ucznia (za bardzo dobre wyniki w nauce i 

zachowaniu). 

5) Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 

dni od jej otrzymania składa do dyrektora szkoły wniosek, podanie, wraz z 

uzasadnieniem. 

3. Uczniowie ze 100% frekwencją miesięczną i brakiem spóźnień otrzymują Pochwałę 

Wychowawcy i w danym dniu są zwolnieni z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek. 

4. Po zakończeniu pierwszego okresu uczniowie z frekwencja 95% i powyżej otrzymują Pochwałę 

Dyrektora Szkoły. Wyróżnieni uczniowie maja prawo do podwyższenia semestralnej oceny 

zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny proponowanej przez nauczycieli uczących w 

danej klasie – o podwyższeniu oceny decyduje Wychowawca. 

5. Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie z najwyższą frekwencją w klasie, którzy nie maja 

godzin nieusprawiedliwionych , w okresie od 1 września do dnia klasyfikacji rocznej otrzymują 

Pochwałę Dyrektora Szkoły. 

6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzicom uczniów, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia 

szkolne wręczane są Listy Pochwalne, a uczniom Dyplomy i/lub nagrody książkowe. 

7. Po trzech latach absolwent, który rokrocznie miał 100% frekwencję otrzyma nagrodę rzeczową. 

8. Zasady usprawiedliwiania: 

 

1) Usprawiedliwienie 

Uczeń zobowiązany   jest przedłożyć   do pierwszej   lekcji   wychowawczej u Wychowawcy, a w 

przypadku nieobecności Wychowawcy – u Pedagoga Szkolnego 

2) Usprawiedliwienie powinno być  sporządzone przez  rodziców, w  formie  pisemnego  

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. 

3) Uczeń pełnoletni może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności po złożeniu przez rodziców 

pisemnej deklaracji zezwalającej. W przypadku samodzielnego usprawiedliwienia, musi on 

przedłożyć zwolnienie lekarskie. 

4) Wychowawca ma obligatoryjny obowiązek poinformować rodziców o nieobecności ich 

dziecka w szkole powyżej trzech dni. 

 

§ 53 

W przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu uczeń podlega karom 

1. Uchwala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy indywidualnie, 

2) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz w sytuacji 

nieodpowiedniego zachowania i słabych wyników w nauce do momentu ich zdecydowanej 

poprawy (decyzja dyrektora na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela), 
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3) upomnienie dyrektora szkoły udzielone indywidualnie, 

4) nagana dyrektora szkoły udzielona indywidualnie lub publicznie, 

5) skreślenie z listy uczniów. 

3. System kar dotyczący frekwencji: 

1) 5 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu – Upomnienie Wychowawcy Klasy. 

2) 15 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu – Nagana Wychowawcy Klasy. 

 

§ 54 

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może dotyczyć osoby, która łamie założenia statutu

 szkoły, a w szczególności: 

1) swoim postępowaniem uchybia godności szkoły, dopuszczając się wykroczeń i przestępstw 

na terenie szkoły lub poza nią: 

a) psychicznie i fizycznie znęca się nad innymi, 

b) rozprowadza lub zażywa narkotyki, 

c) spożywa alkohol na terenie szkoły, 

d) udowodniono jej udział w przestępstwach lub wykroczeniach. 

2) nie odniosły skutku wszelkie przewidziane w statucie szkoły możliwości oddziaływania na 

ucznia. 

2. Dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów na mocy uchwały rady pedagogicznej podjętej na 

wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela liceum po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego. 

3. Dyrektor przed podjęciem decyzji o udzieleniu kary nagany lub skreślenia z listy uczniów 

konsultuje się z pedagogiem szkoły . 

4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1)  uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie: 

a) do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny uczeń 

b) do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych), jeżeli jego prawa   

             naruszył nauczyciel lub inny pracownik szkoły 

c)  do organu prowadzącego szkołę , za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych),  

             jeżeli jego prawa naruszył dyrektor szkoły 

2) Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zdarzenia. 

3) Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do pedagoga 

szkolnego jako osoby zaufania publicznego na zasadzie powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia. 

Pedagog nadaje sprawie dalszy bieg według wyżej określonych zasad. 

4)  w przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno dążyć się do ich załatwienia w 

drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane, lub za pośrednictwem mediatorów. 

5) Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, samorząd uczniowski i pedagog . 

6) skargi powinny zostać rozpatrzone według kompetencji w terminie: 

a)  przez nauczycieli w ciągu 7 dni, 

b)  przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni, 

c) przez organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów. 

10)  W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) uznają , że skarga została 

rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 7 dni zażalenia, 

podając, jakie przepisy zostały naruszone: 

a) na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do dyrektora szkoły, 

b) na rozstrzygnięcie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 55 

1. O udzieleniu kary nagany i skreśleniu z listy uczniów dyrektor powiadamia rodziców pisemnie w 

terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji. 

2. O pozostałych karach wychowawca informuje rodziców osobiście lub pisemnie klasy w terminie 

7 dni od daty podjęcia decyzji. 

3. Od kar wymienionych w § 53 ust. 2 pkt. 2 i 3 uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do rady 

pedagogicznej w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub daty wysłania listu poleconego. 

4. Od kary nagany i skreślenia z listy uczniów uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty wysłania listu poleconego. 

5. Wychowawca klasy prowadzi ewidencję kar wychowanków. 
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Rozdział VII  

Wewnątrzszkolne ocenianie 

 

§ 56 

Założenia wstępne 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie jest współtworzony przez uczniów, rodziców i nauczycieli LO 

im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia 

oraz jego zachowanie. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i 

promowaniu ucznia, polega  na  rozpoznawaniu  i   mierzeniu  przez  nauczyciela  stopnia,   w  

jakim  uczeń  opanował   wiedzę   i umiejętności, odpowiadające określonym wymaganiom 

edukacyjnym. 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy i danego ucznia stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

 

§ 57 

Cele oceniania 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do 

planowania procesu dydaktycznego, ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania 

wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest 

deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie 

zmieniającym się świecie. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w 

ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

7) wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, 

8) zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się, 

9) kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, 

łatwo przystosowujących się do zmian, 

10) umacniania poczucia własnej wartości przez uczniów, 

11) pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej, 

12) uczenia pracy zespołowej,  komunikacji,  celowego  działania  systematyczności,  

odpowiedzialności  za efekty własnej pracy. 

3. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

 

§ 58 

 

Formułowanie wymagań edukacyjnych 

 

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

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&amp;qplikid=1&amp;P1A6
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(prawnych opiekunów) o wymaganiach realizowanego przez siebie programu nauczania, o 

sposobach sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych, ustalania oceny śródrocznej i 

końcoworocznej, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywane rocznej 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. Nauczycielskie (przedmiotowe) systemy oceniania obejmują i są zgodne wytycznymi statutu 

dotyczącymi oceniania: 

a) Wymagania na poszczególne oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny 

klasyfikacyjne,  

b) Sposoby sprawdzania wiedzy (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi 

ustne, projekty uczniowskie, prace domowe), 

c) Tryb poprawy ocen bieżących, śródrocznej, rocznej i końcowej oceny 

klasyfikacyjne,  

d) Dostosowanie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia (Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 

2019r, rozdział 2, paragraf 2), 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i omówione pisemne prace kontrolne 

uczeń otrzymuje do wglądu. Termin podania do wiadomości ucznia oceny z pracy pisemnej 

nie może przekroczyć 14 dni, a w przypadku języka polskiego 21 dni. W efekcie 

nieuzasadnionego nie dotrzymania terminu oddania prac nieakceptowane przez ucznia oceny 

tracą moc. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. Sprawdzone i 

ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

5. Ocena wystawiona przez nauczyciela, na wniosek rodziców lub ucznia powinna być ustnie 

uzasadniona. Prace pisemne omówione. 

6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów podczas wywiadówek i dni 

otwartych oraz w trakcie dyżurów nauczycieli. Rodzice mają prawo wglądu do prac 

pisemnych ucznia podczas spotkań z rodzicami. Na specjalne życzenie rodziców prace mogą 

być kopiowane, o ile szkoła posiada ku temu warunki techniczne. 

 

§ 59 

 

Skala i tryb oceniania śródrocznego i rocznego 

1. Śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres zaczyna się z dniem rozpoczęcia roku 

szkolnego. Początek drugiego okresu następuje z dniem po dniu podjęcia uchwały klasyfikacji 

śródrocznej.  

3. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny z danego przedmiotu przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia edukacyjne ocena zostaje wystawiona w wyniku konsultacji ( na 

podstawie ocen cząstkowych ) zespołu w którego skład wchodzą: nauczyciel pokrewnego 

przedmiotu uczący w danym zespole klasowym, wychowawca klasy, pedagog szkolny i 

przedstawiciel dyrekcji. 

4. 

1) Ustala się następujące oceny bieżące:  

a) stopień celujący –(6) -cel 

b) stopień bardzo dobry plus – (5+) - bdb+ 

c) stopień bardzo dobry – (5) –bdb 

d) stopień bardzo dobry minus – (5-) – bdb – 

e) stopień dobry plus  - (4+) –db+ 

f) stopień dobry –(4) –db 

g) stopień dobry minus – (4-)  –db- 

h) stopień dostateczny plus – (3+) –dst+ 

i) stopień dostateczny - 3 –dst 
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j) stopień dostateczny minus – (3-) –dst- 

k) stopień dopuszczający plus – (2+) –dop+ 

l) stopień dopuszczający – (2) –dop 

m) stopień dopuszczający minus – (2-) –dop- 

n) stopień niedostateczny - 1 –ndst. 

2) Ustala się następujące oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne oraz klasyfikacyjne 

końcowe: 

a) stopień celujący –(6) -cel 

b) stopień bardzo dobry – (5) –bdb 

c) stopień dobry –(4) –db 

d) stopień dostateczny - 3 –dst 

e) stopień dopuszczający – (2) –dop 

f) stopień niedostateczny - 1 –ndst. 

3) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny od (2) do (6). 

4) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1. 

5) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

6. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym: 

1) na ocenę celującą 

a) zakres wiedzy i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania 

programowe, treści powiązane są ze sobą w systematyczny układ, 

b) zrozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami, wyjaśnianie 

zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela, 

c) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i 

praktycznych; umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

d) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią dla 

danego etapu kształcenia, 

e) odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi 

zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, itp.); 

nauczyciel w pracy klasowej przewiduje pytania na ocenę celującą; 

f) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z 

danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

2) na ocenę bardzo dobrą 

a) wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) 

materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w 

logiczny układ, 

b) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, 

samodzielne wyjaśnianie   zjawisk,   wykorzystanie   posiadanej    wiedzy   w   

praktyce,   stosowanie    wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, 

rozwiązywanie problemów o odpowiednio dobranym stopniu trudności w twórczy 

sposób, poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą 

w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) 

wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

3) na ocenę dobrą 

a) opanowanie większości materiału programowego, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między treściami programowymi oraz - przy inspiracji nauczyciela - 

wyjaśnianie zjawisk i ich interpretacja, 

b) stosowanie  wiedzy  w   typowych   sytuacjach   teoretycznych   i   praktycznych   

samodzielnie,  w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&amp;qplikid=1&amp;P1A329
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dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki 

stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana, 

4) na ocenę dostateczną 

a) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, 

b) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, 

c) stosowanie  wiedzy  i   umiejętności   w   sytuacjach  typowych  (teoretycznych  i   

praktycznych) z pomocą nauczyciela, 

d) przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i 

klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy, 

5) na ocenę dopuszczającą 

a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i 

uogólnień, 

b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są 

odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w 

formułowaniu myśli, 

 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę 

dopuszczającą, którego wiedza i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach 

kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia 

wiedzy i umiejętności. 

 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

8. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu, formy 

aktywności ucznia. 

9. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów: 

a) Praca klasowa (pk) to: praca obejmująca duży zakres materiału z danego przedmiotu – 

więcej niż jeden dział, sprawdzian wewnętrzny. 

Zasady przeprowadzania: 

1) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 

2) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, a w ciągu tygodnia nie 

więcej niż trzy (łącznie ze sprawdzianem) 

b) sprawdzian (spr): obejmuje mniejszą partię materiału np. jeden dział lecz więcej niż 

trzy ostatnie lekcje. 

Zasady przeprowadzania: 

1) uczeń ma prawo znać termin sprawdzianu z wyprzedzeniem jednego tygodnia, 

2) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie 

więcej niż trzy, (łącznie z pracą klasową) 

3) nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym odbywa się praca klasowa. 

c) Kartkówka - kontroluje opanowanie materiału z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji. 

Wystawione na ich podstawie stopnie mają rangę oceny odpowiedzi ustnej, przy jej 

przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w pkt. b)1,2,3. 

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania 

ocen cząstkowych. 

11. W przypadku nieprzystąpienia do pracy klasowej, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub do 

kartkówki     z powodu nieobecności usprawiedliwionej w szkole uczeń może przystąpić do 

analogicznego sprawdzenia wiadomości z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny 

sposób po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków nie przekraczającym 

dwóch tygodni.  

12. W przypadku nieprzystąpienia do pracy klasowej, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub do 

kartkówki     z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel może pozwolić 

uczniowi na zaliczenie danej partii materiału w formie wybranej przez nauczyciela na lekcji 

następującej po nieobecności ucznia w szkole. 

13. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki w warunkach 

określonych w pkt. 11 oraz 12 uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie  
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wyznaczonym przez nauczyciela.  

14. Uczeń, który opuści kartkówkę, sprawdzian lub pracę klasową, będzie miał wpisane w 

miejsce oceny: „kreskę” (-), a uzyskana w późniejszym terminie ocena będzie wpisana w 

miejsce kreski. 

15. Po usprawiedliwieniu nieobecności na zajęciach, uczeń ma prawo być nieprzygotowany w 

zakresie: 

1) w pierwszym dniu, po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, nie przedstawić 

pisemnych prac domowych, przez trzy kolejne dni nauki  nadrabiać zaległości i uzupełniać  

materiał (wiedza, notatki itp.);  w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i 

pisemnych; 

2) po nieobecności (usprawiedliwionej) trwającej krócej niż tydzień uczeń jest zwolniony z 

przedstawienia pisemnej   pracy   domowej   i   sprawdzania   wiedzy   tylko   w   zakresie   

uzasadnionym   trudnościami   ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w 

trakcie tej nieobecności. 

3) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż 2 tygodnie (szpital, 

choroba itp.) nauczyciel ustala z uczniem i rodzicami sposób nadrobienia zaległości, 

formę zaliczenia. 

16. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się kartkówek bezpośrednio po 

całodziennej (do 18.00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej. 

17. Uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim 

mają prawo do tygodniowego zwolnienia z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych. Uczniowie 

biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych mają prawo do 

zwolnienia z pytania na dzień przed zawodami i w dniu zawodów. 

18. Uczniowie organizujący imprezy szkolne mają prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i 

prac pisemnych w następnym dniu po uroczystości. 

19. Uczeń ma prawo do maksymalnie dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w 

jednym semestrze (ilość zgłoszonych nieprzygotowań, ale nie więcej niż dwa pozostają w 

gestii nauczyciela przedmiotu). Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. 

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów z aktywności na  lekcji. Nieprzygotowanie 

obejmuje również  krótkie prace pisemne (kartkówki)    i zadania domowe. 

20. Uczeń  ma  prawo  do  wykorzystania  raz  w  miesiącu  tzw.   „niepytajki”,  będącej  formą  

zwolnienia      ze sprawdzenia wiadomości ucznia w konkretnym dniu. „Niepytajka” zwalnia 

ucznia o wylosowanym numerze w danym dniu z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej 

kartkówki.  Nauczyciele są zobowiązani  do przestrzegania „niepytajek”. 

21. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

śródrocznym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego rodziców za pośrednictwem 

wychowawców klas o przewidywanych ocenach. W przypadku klasyfikacji końcoworocznej 

informacja ta musi być przekazana na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej 

22. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne i śródroczne nauczyciel ma obowiązek wystawić na 

ostatnich zajęciach w terminie nie przekraczającym 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

23. Uczeń jest promowany  do  klasy  programowo  wyższej  jeżeli  otrzymał  wszystkie  oceny  

klasyfikacyjne z przedmiotów edukacyjnych w danej klasie wyższe niż niedostateczne. Z 

zastrzeżeniem §65 pkt 1.  

24. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

25. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę wlicza się 

do średniej ocen także roczne oceny z tych zajęć. Oceny te nie mają one wpływu na 

klasyfikację do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły przez ucznia. W przypadku, 

gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 

26. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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27. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

(śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej  (semestrze   programowo   najwyższym)   oraz   

roczne   (śródroczne)   oceny   klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach  programowo  

niższych)  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne   wyższe  od  oceny  niedostatecznej,    z 

zastrzeżeniem §64 pkt 1. 

28. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

29. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę wlicza się 

do średniej ocen także roczne oceny z tych zajęć. 

30. Uczeń, który zostaje przeniesiony do klasy o innym profilu lub z innej szkoły (decyzją 

dyrektora) jest zobowiązany zaliczyć różnice programowe z przedmiotów podczas egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

 

§ 60 

Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po spełnieniu 

następujących warunków: 

1) uczeń nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej przedmiotu, z którego 

stara się o podwyższenie oceny; 

2) uczeń pisał w terminie wszystkie prace klasowe i sprawdziany. Przez pierwszy termin 

rozumie się również pisanie w terminie ustalonym przez nauczyciela, jeżeli nieobecność 

spowodowana była dłuższą chorobą lub inną trudną do przewidzenia sytuacją. 

2. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej oceny: 

1) uczeń jest zobligowany do pisemnego zgłoszenia dyrektorowi chęci podwyższenia oceny 

najpóźniej następnego dnia po wystawieniu ocen rocznych (semestralnych), 

2) nauczyciel przedmiotu ustala z uczniem formę sprawdzenia wiadomości zgodnie z 

wymaganiami edukacyjnymi, najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, 

3) w egzaminie uczestniczy drugi nauczyciel wyznaczony przez dyrektora tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu 

3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, przechowywany w aktach szkoły przez 

okres 1 roku. 

1) Najpóźniej na dwa tygodnie przed semestralnym a cztery tygodnie przed rocznym 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani 

poinformować rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2) Najpóźniej na tydzień przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o uzyskanych przez niego 

semestralnych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 61 

Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia 

1. Nauczyciel oceniający jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej  dostosować   wymagania  

edukacyjne do indywidualnych  potrzeb  ucznia,   u  którego  stwierdzono  trudności   w  

uczeniu  się.  Nie   dotyczy     to przedłużenia czasu przeznaczonego na prace pisemne. Zasady 

oceniania z poszczególnych przedmiotów uwzględniają wytyczne Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej odnośnie przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

2. Błędy  w  pracy  ucznia   wynikające  z  dysortografii  lub  dysgrafii  nie   wpływają  na   

obniżenie  oceny   z przedmiotu. 

3. Uczeń może być zwolniony z zajęć w-f, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z 

wymienionych wyżej zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 



35 

 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach  wydanej  przez lekarza na specjalnym 

formularzu szkolnym. W  przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”. 

4. Uczeń ma obowiązek przekazać zwolnienie z zajęć dyrektorowi szkoły w ciągu tygodnia od 

dnia otrzymania zwolnienia. 

5. Uczeń z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową może na podstawie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej być zwolniony przez dyrektora  szkoły  z  zajęć  drugiego  

języka  obcego. W przypadku zwolnienia zamiast oceny w dokumentacji wpisujemy 

„zwolniony”. 

6. Uczniom niepełnosprawnym na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie 

uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7. Uczeń może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu 

edukacyjnego z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno 

sprawnościami sprzężonymi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na podstawie 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów). Oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§62 

 

Ocenianie zachowania uczniów 

1. Rozróżnia się następującą skalę ocen zachowania: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach 

oceniania zachowania. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Ocenę zachowania  ustala  wychowawca  ucznia  po  uwzględnieniu  uwag  członków  rady  

pedagogicznej  i innych pracowników szkoły oraz samooceny ucznia. Ocena wystawiona 

przez wychowawcę jest ostateczna. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

6. Ocena zachowania ucznia nie może  mieć  wpływu  na  oceny  z  zajęć  edukacyjnych  i  

promocję  ucznia do kolejnej klasy. 

7. Oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

8. Ustala się następujące wytyczne do oceny opisowej zachowania ucznia : 

1) postawy proedukacyjne ( stosunek do obowiązków szkolnych): 

- wykazywanie własnych inicjatyw w poszerzaniu wiedzy i promowaniu własnych 

osiągnięć na terenie szkoły i poza nią 

- frekwencja ( punktualność, nieobecności, usprawiedliwienia w terminie, spóźnienia, 
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samowolne opuszczenie zajęć , wagary), 

- dyscyplina na lekcji ( w tym poszanowanie prawa do nauki innych uczniów), 

- systematyczne przygotowywanie się do lekcji i terminowe wywiązywanie się z 

obowiązków szkolnych 

- rozwijanie uzdolnień na miarę swoich możliwości 

- poszanowanie mienia szkoły, 

- samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym; 

2) Udział w życiu klasy i szkoły 

- wykazywanie inicjatywy w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

- szanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły 

- identyfikowanie się z klasą i szkołą oraz godne ich reprezentowanie 

- uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych 

3) przestrzeganie norm etycznych, kultura osobista: 

- zachowanie budzące uznanie i szacunek rówieśników i pracowników szkoły 

- udzielanie pomocy kolegom i ludziom starszym 

- szanowanie mienia społecznego i osobistego 

- przeciwdziałanie aktom przemocy i brutalizacji w środowisku (reagowanie na zło) 

- występowanie przeciwko uzależnieniom niszczącym osobowość i zdrowie, dbałość o 

zdrowie 

- dbanie o kulturę języka (walka z wulgaryzmem ) 

- dostosowywanie zachowań do sytuacji (wykazywanie taktu ) 

- szanowanie godności własnej i innych 

4) szczególne uzdolnienia/ osiągnięcia, mocne strony ucznia: 

- wykazywane uzdolnienia i zainteresowania, 

- osiągnięcia na forum klasy, szkoły i poza szkołą, 

- mocne strony ucznia, 

- inne uwagi (dodatkowe uwagi o uczniu): 

- zalecenia i wskazówki do pracy dydaktyczno- wychowawczej dla nauczyciela i rodzica, 

- inne spostrzeżenia i sygnały ze strony nauczyciela 

(przedmiotowca),  innych pracowników szkoły. 

9. Kryteria oceny zachowania 

I Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli: 

1) W pełni przestrzega zasad dyscypliny wynikających ze Statutu Szkoły, zwłaszcza w zakresie: 

- dbałości o honor i tradycję szkoły 

- dbałości o piękno mowy ojczystej 

- dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

2) Prezentuje godną postawę i wysoką kulturę osobistą, okazuje szacunek innym osobom. 

3) Sumiennie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma spóźnień nieusprawiedliwionych i godzin 

nieusprawiedliwionych. 

4) Otrzymał przynajmniej jedną Pochwałę Dyrektora Liceum. 

II Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

1) Przestrzega zasad dyscypliny wynikających ze Statutu Szkoły, zwłaszcza w zakresie: 

- dbałości o honor i tradycję szkoły 

- dbałości o czysto mowy ojczystej 

- dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

2) Prezentuje godną postawę i wysoką kulturę osobistą 

Sumiennie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, dopuszcza się 2 godziny nieusprawiedliwione i 3 

spóźnienia nieusprawiedliwione (dopuszcza się jedno Upomnienie Wychowawcy Klasy). 

3) Otrzymał dwie Pochwały Wychowawcy Klasy. 

III Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

1) Przestrzega zasad dyscypliny wynikających ze Statutu Szkoły (dopuszcza się jedną Naganę 

Wychowawcy Klasy, która może zostać unieważniona po uzyskaniu trzech Pochwał 

Wychowawcy Klasy). 

2) Jego kultura osobista na ogół nie budzi zastrzeżeń 

3) Wyróżnia się działalnością na rzecz klasy 

4) Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ale sporadycznie zdarzają mu się spóźnienia lub 

nieusprawiedliwione nieobecności (nie więcej niż 5 spóźnień nieusprawiedliwionych i 4 
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godziny nieusprawiedliwione w semestrze) 

IV Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli: 

1) Na ogół przestrzega zasad dyscypliny wynikających ze Statutu Szkoły (dopuszcza się dwie 

Nagany Wychowawcy Klasy) 

2) Jego postawa budzi zastrzeżenia, mimo uwag nauczycieli lub wychowawcy nie wykazuje 

poprawy. 

3) Nie włącza się w życie społeczności szkolnej i klasowej. 

4) Jego stosunek do obowiązków szkolnych jest poprawny, ale zdarzają mu się

 spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności 

V Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli: 

1) Nie przestrzega zasad wynikających ze Statutu Szkoły. 

2) Jego postawa i kultura osobista budzą poważne zastrzeżenia, (otrzymał więcej niż dwie 

Nagany Wychowawcy Klasy). 

3) Nie wykazuje żadnej inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej. 

4) Ma niską frekwencję oraz liczne spóźnienia i godziny nieusprawiedliwione 

VI Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli: 

1) Stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą 

ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo; 

2) Na terenie szkoły i na imprezach organizowanych przez szkołę: posiada, używa lub 

rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe 

lub pali wyroby tytoniowe; 

3) Rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, 

okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia 

religijne 

4) Świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych 

osób; 

5) Narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub inny ch osób poprzez zniesławianie, 

agresję lub prowokację; 

6) Opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

7) Otrzymał Naganę Dyrektora Szkoły. 

8. W przypadku oceny dobrej i poprawnej niespełnienie pkt. 4 powoduje obniżenie oceny o jeden 

stopień. 

9. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od oceny. Warunki te określa §60 pkt.1,2. 

10. Najpóźniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i cztery tygodnie przed rocznym, 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani 

poinformować na spotkaniu z rodzicami uczniów (prawnych opiekunów ucznia) o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. O zebraniu 

wychowawca powiadamia rodziców poprzez uczniów na godzinie wychowawczej. 

 

§ 63 

Nagrody i kary 

1. Regulamin nagradzania uczniów Listem Pochwalnym Rady Pedagogicznej 

1) List Pochwalny jest wyróżnieniem przyznawanym przez radę pedagogiczną uczniom 

szkoły. 

2) List nadaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy lub innego członka rady 

pedagogicznej. 

3) Uhonorowany Listem Pochwalnym uczeń otrzymuje z rąk dyrektora akt nadania listu po 

zakończeniu    I semestru lub na koniec roku szkolnego. 

4) List  przyznawany  jest  uczniowi,  który  otrzymał  wzorową  lub  bardzo  dobrą  ocenę  

zachowania  (w semestrze/roku szkolnym ) oraz spełnia co najmniej jeden z niżej 

wymienionych warunków : 

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 na semestr ,w którym nadawany jest list, 

b) osiąga znaczące wyniki uznane przez radę pedagogiczną jako-szczególnie 

wyróżniające, 

c) z zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz szkoły. 

2. Za wzorową postawę , działalność społeczną i odwagę, osiągnięcia w nauce, w sporcie i pracy 
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na rzecz szkoły, uczeń w czasie nauki w liceum może otrzymać następujące nagrody: 

1) List Gratulacyjny do Rodziców 

2) Nagrodę Dyrektora Szkoły 

3) Nagrodę Starosty Powiatu Białobrzeskiego 

4) Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

5) A także Pochwałę Wychowawcy Klasy i Pochwałę Dyrektora Liceum (Trzykrotna 

Pochwała Wychowawcy =Pochwała Dyrektora) 

3. Wobec istniejącego dla dobra wychowania i godności człowieka zagrożeń, a także w poczuciu 

odpowiedzialności za dobro wszystkich uczniów Liceum, przyjmuje się tryb karania uczniów 

za naruszenie prawa szkolnego. Uczeń może zostać ukarany: 

a) Upomnieniem Wychowawcy Klasy wraz z odebraniem prawa do uczestnictwa w 

imprezach klasowych za:  

   a1) wulgarny język 

a2) kłamstwo 

a3)okazywaniebrak szacunku  

a4) palenie papierosów 

a5) łamanie zasad korzystania z telefonu komórkowego i  innych urządzeń  

elektronicznych, określonych  w  Statucie Szkoły. 

a6) powtarzający się brak identyfikatora (trzykrotne = Upomnienie)  

a7) 5 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu 

a8) brak obuwia zmiennego 

b) Naganą Wychowawcy Klasy wraz z odebraniem prawa do uczestnictwa w 

imprezach szkolnych za:  

b1) trzy Upomnienia Wychowawcy Klasy 

b2) łamanie norm współżycia społecznego 

b3) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec ludzi i zwierząt  

b4) dewastowanie i marnotrawstwo dóbr materialnych 

Uczeń za wyżej wymienione wykroczenia otrzymuje Naganę Wychowawcy Klasy pod 

warunkiem, że stało się to pierwszy raz, wcześniej nie sprawiał problemów wychowawcy, okazał 

skruchę i chęć poprawy. 

c) Naganę Dyrektora Liceum, za: 

c1) kolejne powtórzenie wykroczeń, za które otrzymał Naganę Wychowawcy Klasy  

c2) zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu 

c3) chuligańskie zachowanie 

c4) zachowania ujęte jako czyny karalne wymieniane w kodeksie karnym  

c5) zachowania narażające na szwank dobre imię szkoły 

d) skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora Liceum, ze wskazaniem możliwości dalszej 

nauki w wypadku:  

d1) brak poprawy zachowania po otrzymaniu Nagany Dyrektora Liceum w wypadku 

d2) posiadanie, rozprowadzanie środków odurzających i narkotyków  

d3) dopuszczenie się rażących aktów przemocy 

4. Tryb wnioskowania o karę: 

wnioskującym o zastosowanie kary  

a) jest każdy nauczyciel wnioskującym o zastosowanie kary  

b) jest Wychowawca Klasy wnioskującym o zastosowanie kary  

c) jest Dyrektor Liceum 

5. 

1) Od kar określonych w §63 pkt. 3 a), b) uczeń może odwołać się w terminie trzech dni do 

Dyrektora Liceum, od kary określonej w pkt. c), uczeń może odwołać się w terminie 

czternastu dni do Rzecznika Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty w 

Warszawie. 

2) Tryb odwoławczy umożliwia anulowanie kar a), b), c) pod warunkiem: 

 naprawienia popełnionej lub wyrządzonej szkody 

 zaproponowania i wykonywania konkretnej  pracy  w godzinach  wolnych  od  zajęć  

lekcyjnych na rzecz szkoły, środowiska lub inny zaproponowany przez ucznia 

sposób. 
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§ 64 

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

1. Uczeń, który opuścił połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne z danego 

przedmiotu (usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione) i nie ma żadnej oceny bieżącej nie 

może być klasyfikowany. Musi przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu. 

2. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny(śródroczny lub roczny). 

3. Uczeń   nieklasyfikowany   z powodu nieusprawiedliwionej  

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady 

pedagogicznej. 

4. Za usprawiedliwione nieobecności uważa się: 

1) nieobecność spowodowaną przewlekłą chorobą potwierdzoną 

usprawiedliwieniem rodzica lub zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu, 

2) wyjątkowe sytuacje losowe, 

3) czasową niezdolność do nauki spowodowaną chorobą potwierdzoną pisemnym 

usprawiedliwieniem rodzica, 

4) inne sytuacje odpowiednio udokumentowane. 

5. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego dyrektor szkoły w porozumieniu z 

nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem, 

jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w 

danym semestrze szkolnym. Nauczyciel powiadamia ucznia o jego nieklasyfikowaniu 2 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, egzamin odbywa się w 

ciągu 10 dni od uzyskania przez ucznia informacji o nieklasyfikowaniu. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego na koniec roku szkolnego 

przeprowadza się przed komisją w ciągu tygodnia od podjęcia korzystnej dla ucznia decyzji 

przed komisja, w której skład wchodzą:  

1)dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

2)nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, jako egzaminator, 

3)nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek 

komisji; 

4) w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z nauczaniem indywidualnym na koniec roku szkolnego 

przeprowadza się przed komisją w ciągu tygodnia od podjęcia korzystnej dla ucznia decyzji 

przed komisja, w której skład wchodzą:  

1)nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, jako egzaminator, 

2)nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek 

komisji; 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, plastyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 

których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

dyrekcji oraz wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 
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5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dokumenty należy przechowywać przez rok. 

15. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok nauki. 

1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem Rozdziału XI 

2) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

3) Ustalona  przez   wychowawcę   klasy   roczna   ocena   klasyfikacyjna   zachowania   jest   

ostateczna. 

16. Pozytywny wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest podstawą uchwały Rady Pedagogicznej w 

sprawie promowania ucznia do klasy programowo wyższej. 

17. Uczeń szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe 

od stopnia niedostatecznego. 

18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

19. Dokumentacja z egzaminu klasyfikacyjnego jest jawna i dostępna do wglądu na wniosek 

ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

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

dyrektora szkoły. 

 

§ 65 

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych 

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia 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   edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

programem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Termin   egzaminu   poprawkowego   w   ostatnim   tygodniu   ferii   letnich   wyznacza   

dyrektor   szkoły  w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

informatyki, plastyki  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

4) w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-05-2017&qplikid=1#P1A6
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5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. 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. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

8. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą  uchwały Rady  Pedagogicznej  w sprawie 

promowania ucznia  do klasy programowo wyższej. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może do niego 

przystąpić  w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły. 

10. Za przyczyny losowe rozumie się wszystkie niemożliwe do przewidzenia, a udokumentowane 

wypadki, takie jak choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne 

spowodowane szczególną, znaną szkole, sytuacją rodzinną ucznia. 

 

§66 

Egzamin sprawdzający 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

egzamin z wychowania fizycznego, plastyki i  informatyki ma charakter zadań 

praktycznych, oraz ustala roczną (semestralną) 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. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Czas  trwania  egzaminu  –  część  pisemna  45  minut,  część  ustna,  razem  z  

przygotowaniem  ucznia     do odpowiedzi – 30 minut. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel, prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
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klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Nauczyciel o którym mowa w ust 5. pkt 2 , może  być  zwolniony z  udziału  w pracy komisji  

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie  nauczyciela zatrudnionego  w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji  sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b) skład komisji, 

c) termin sprawdzianu 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego, a w przypadku egzaminu z zachowania wynik głosowania komisji. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym 

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

szkoły. 

10. Przepisy z rozdziału  stosuje  się odpowiednio  w przypadku rocznej  (semestralnej)  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. 

 

§ 67 

Postanowienia końcowe 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej i 

końcoworocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z 

wyróżnieniem. 

2. Niniejszy W.S.O. jest elementem Statutu  Liceum  Ogólnokształcącego  im  AK  w 

Białobrzegach  zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie wprowadzania zmian w 

Statucie Szkoły. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 

22 lutego 2019  roku w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z 

późniejszymi zmianami. 

Rozdział VIII 

 
§ 68 

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom,    
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    rodzicom i nauczycielom.  

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych 

oraz   rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:  

    1) szczególnych uzdolnień;  

    2) niepełnosprawności;  

    3) niedostosowania społecznego;  

    4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

    5) specyficznych trudności w uczeniu się;  

    6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;;  

    7) choroby przewlekłej;  

    8) zaburzeń zachowania;  

    9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

   10) niepowodzeń edukacyjnych;  

   11) 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. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na organizowaniu:  

    1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

    2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne  oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

    3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;  

    4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  

    5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla    

        uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

    6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;  

    7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu    

         wychowawczego-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

    8) wspieraniu uczniów  metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego   

         kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku;  

    9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;  

    10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających                                  

          z  realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych iedukacyjnych   

          ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności                                

          w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

    11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

    12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

    13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:  

    1) rodzicami uczniów poprzez stały kontakt bezpośredni lub telefoniczny dokumentowany w 

dzienniku  pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, rejestr współpracy i kontaktów z rodzicami 

ucznia;  

    2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym z poradniami specjalistycznymi;  

    3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

    4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

    1) rodziców ucznia;  

    2) ucznia;  

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

    4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  

    5) dyrektora szkoły;  

    6) pielęgniarki szkolnej; 

    7) poradni; 

    8) kuratora sądowego 
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    9) asystenta rodziny; 

    10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  oraz przez   

    zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:         

    1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

    2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

    3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

    4) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

    5) porad, konsultacji i warsztatów;  

    6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

    7) oraz wszystkich innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

9.  Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem,  prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

10. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po   

      śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub 

indywidualny  program nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

11. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji.  Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.  

12. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:  

      1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;  

      2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych                              

          i fizycznych ucznia;  

      3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;  

      4) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, mających trudności w nauce,                                      

       w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia  ogólnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.  

      1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                                        

          i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-   

          wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.  

      2) Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację                                     

          w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy   

własnej,  a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.  

      4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz   

           prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

14. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.  

     1) Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów w tym ich zainteresowania i 

uzdolnienia.  

     2) W przypadku stwierdzenia potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

          nauczyciel lub specjalista udzielają niezwłocznie uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy                            

          z  uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.  

     3) Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą   

         psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.  

     4) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą  

         psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy    

         psychologiczno-pedagogicznej w tym, ustala formy, okres oraz wymiar godzin, w którym   

         poszczególne formy będą realizowane.  

     5) Wychowawca informuje dyrektora szkoły o proponowanej pomocy psychologiczno-  

          pedagogicznej  dla ucznia.  

15. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele                            

        i  specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie opracowanego przez   

        nich dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.  
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16.W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju 

uczniów,  współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

17. Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną polega na: 

1) wspomaganiu właściwego rozwoju i efektywności i efektywności uczenia się dzieci i 

młodzieży; 

2) profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

3) terapię zaburzeń dysfunkcyjnych; 

4) pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości psychofizycznych uczniów, ich mocnych i 

słabych stron; 

5) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny; 

18. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń    

      zawartych w orzeczeniu: 

      1) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

      2) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych                                      

          i  możliwości psychofizycznych ucznia;  

      3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultacje oraz 

terapie. 

20. Zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  jest orzekanie w sprawie kształcenia 

specjalnego oraz  w sprawach nauczania indywidualnego. 

21. Na podstawie wydanego orzeczenia lub opinii możliwe jest: 

      1) objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub kompensacyjno-korekcyjnymi; 

      2) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z 

zaburzeniami i odchyleniami; 

      3) udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 

      4) przystąpienie ucznia z zaburzeniami lub trudnościami do egzaminu zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

      5) współpraca polegająca na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę 

jakości szkoły. 

22. Dokumentacja dotycząca uczniów objętych pomocą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

(orzeczenia,  opinie, zgody rodziców na udział ich dzieci w zajęciach) przechowywana jest w 

indywidualnych teczkach  uczniów. 

23. Uczniowie przebywający w rodzinach zastępczych objęci są pomocą z Powiatowym Centrum 

Pomocy  Rodziny.  

24. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie polega na: 

      1) stałym kontakcie; 

      2) wymianie informacji dotyczącej sytuacji rodzinnej, szkolnej dziecka; 

      3) wydawaniu opinii przez wychowawcę, pedagoga szkolnego na wniosek Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

25. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentowana jest poprzez: 

      1) zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego; 

      2) w karcie współpracy z wychowawcą klasy danego ucznia; 

      3) pismach wychodzących i przychodzących. 

26. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły    

      obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

1) Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców  i na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w 

sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

      3)    zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. 

      4)   zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym  

             lub szkole. 

      5) w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego  

           oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy,    

           dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.  
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     6) na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć    

          indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

     7) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów szkół   

         ponadgimnazjalnych wynosi od 12 do 16 godzin.  

     8) tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w pkt. 7 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.  

     9) uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia  

         uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego  

         osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia  

         zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia                                      

         w  życiu szkoły.  

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

albo pełnoletniego ucznia.  

     1) 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 rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.    

28. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą   

       dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 5 ustawy. 

 

§ 69 

 

Pedagog szkolny 

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

 

1) diagnozowanie środowiska ucznia, 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich 

zaspokojenia, 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 

oraz wspieraniu nauczycieli  w tym zakresie, 

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

8) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie, 

9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych   z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

10)  wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 

11)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

12)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

13) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

    

§ 70 

 

Nauczyciel wspomagający 

1. Nauczyciel wspomagający ma za zadanie: 

1) wspólnie z innymi nauczycielami wspomaga proces edukacyjny oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami  realizuje  zintegrowane  działania  i  zajęcia,  określone                             

w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym; 

2) wspólnie  z  innymi  nauczycielami   i   specjalistami   prowadzi   pracę  wychowawczą z 
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uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów; 

4) udziela pomocy  nauczycielom  prowadzącym  zajęcia  edukacyjne  oraz  nauczycielom                            

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, pomaga w  doborze form   i 

metod pracy z posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy: 

1) współpraca z wychowawcą klasy i wspieranie go w działaniach wychowawczych; 

2) współpraca z rodzicami w czasie roku szkolnego wg potrzeb; 

3) spotkania z nauczycielem przedmiotu, celem ustalania zakresu wsparcia; 

4) udział w spotkaniach z rodzicami ucznia oraz z nim samym w  ciągu roku szkolnego w 

celu umożliwienia wzajemnego poznania się i ustalenia zakresu wspomagania; 

5) analizowanie i gromadzenie/uzupełnianie dokumentacji ucznia posiadającego orzeczenie                         

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

6) pomoc uczniowi w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, w zależności od potrzeb ucznia 

i zaleceń zawartych w orzeczeniu; 

7) wspieranie ucznia w sytuacji trudności w komunikacji z nauczycielami, pracownikami 

szkoły i rówieśnikami; 

8) aktywizowanie i motywowanie ucznia do pracy na lekcji; 

9) sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie dokumentacji ucznia celem 

modyfikowania i doskonalenia pracy nauczyciela wspomagającego; 

10) konsultacje z wychowawcą, zgłaszanie  trudności w pracy z uczniem w celu znalezienia 

optymalnej dla niego metody wspomagania. 

11) Indywidualna praca  z  uczniem mająca na celu uzupełnianie wiadomości i umiejętności                            

z lekcji. 

 

Rozdział IX 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole 

 

§ 71 

1.   W trakcie trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych                

      za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.                                          

      Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego   

      opiece uczniów należy: 

1) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym 

przez wychowawcę; 

2) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią; 

3) poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym 

zakresie z rodzicami, pielęgniarką, pedagogiem i nauczycielem wychowania fizycznego; 

4) traktowanie ucznia, jako podmiotu w procesie wychowania; 

5) angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

6) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

7) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych, przestrzeganie 

regulaminu dyżurów określającego obowiązki nauczyciela dyżurującego; 

8) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz 

stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły i poza nią; 

9) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

ich bezpieczeństwa, niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia uczniów; 

10) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby 

nauczyciel powinien zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły lub zawiadomić 

pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych; 

11) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów.  
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12) z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania uczniów 

z zajęć lekcyjnych: 

a) uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

- na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

b) zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby rodziców podpisanej  

w dzienniczku lub osobistej prośby, będącej wynikiem kontaktu rodzica ze szkołą i 

uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą.  

c) w przypadku nieobecności wychowawcy klasy  do zwolnienia ucznia uprawniony jest 

pedagog lub wicedyrektor; 

d)  w przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia organizujemy 

pomoc adekwatną do potrzeb ucznia; 

e) w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

13) Jeśli szkoła nie ma możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, 

dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów z jednodniowym uprzedzeniem poprzez 

informację w zeszycie zastępstw.  

14) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych  za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel ten zobowiązany jest również 

do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły  o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć. 

15)  Podczas zajęć poza terenem  odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez szkolnych – kierownik 

wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami.  

16) Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych.  

17) Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących 

podczas przerw międzylekcyjnych oraz pracowników obsługi;  

18) Uczniom nie wolno w czasie przerw opuszczać budynku szkoły; 

19) Nauczyciele nie odpowiadają za ucznia, który samowolnie opuścił teren szkoły; 

20) Nauczyciele zobowiązani są do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach, 

b) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone 

zajęcia, 

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia                                 

o zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi, 

d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych; 

e) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzeganie regulaminów obowiązujących w 

tych pomieszczeniach, 

f) zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki lekcyjnej 

oraz pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym   do tego miejscu. 

21) w klasopracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, biologia) 

opiekun pracowni  na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznaje 

uczniów z regulaminem pracowni; 

22) w salach gimnastycznych na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia i uczniów 

przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, boiska i innych obiektów sportowych oraz 

przepisów bhp. 

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkoła zainstalowała 

system monitoringu wizyjnego.  

3. Co roku przeprowadzana jest próbna ewakuacja w celu przećwiczenia stosowania procedur na 

wypadek zagrożenia. 

 

 

Rozdział X 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 72 

1. Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał, który obejmuje: 

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 
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2) uroczystość ślubowaniu uczniów klas pierwszych; 

3) uroczystość zakończenia roku szkolnego; 

4) pożegnanie absolwentów; 

5) coroczne obchody święta szkoły, w formie obchodów Dnia Patrona, upamiętniającego Dzień 

Podziemnego Państwa Polskiego. 

 

§ 73 

1. Szkoła używa tablic oraz pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 74 

1. Szkoła posiada własny sztandar . 

1) Awers Sztandaru zawiera: na biało-czerwonym tle, pośrodku Godło Państwa w kolorze srebrnym z 

napisem: „Bóg, Honor, Ojczyzna” 

2) Rewers Sztandaru zawiera Symbol Polski Walczącej z napisem: Liceum Ogólnokształcące im. 

Armii Krajowej w Białobrzegach. 

 

§ 75 

1. Zmian Statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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                                                              Uchwała  Nr 20/2019/2020 

                                                                                                     Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego 

                                                                                 im. Armii Krajowej w Białobrzegach 

                                                                                        z dnia 28.11.2019r 


