
 

 

 

S T A T U T  

I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie 

 

 

 

Rozdział    I 

Nazwa szkoły i typ szkoły 

 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące w Sławnie w Zespole Szkół w Sławnie 

im. Jana Henryka Dąbrowskiego, w dalszej części statutu zwana  „Liceum”. 

2. skreślony  

2a. Szkoła zlokalizowana jest w budynkach przy ul. Cieszkowskiego 4 w Sławnie. 

3. skreślony 

4. skreślony 

 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Liceum, 

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

3) samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski, 

4) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty.  

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Liceum jest  Powiat Sławieński.  

1a. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator 

Oświaty. 

2. Liceum jest szkołą ponadgimnazjalną dającą wykształcenie średnie z możliwością 

uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

3. Liceum nie posiada określonego obwodu szkolnego.  

 



 

 

§ 4 

1. Nauka w Liceum trwa 3 lata.  

1a. Warunkiem podjęcia nauki w Liceum jest ukończenie gimnazjum. 

2. W Liceum działają pracownie przedmiotowe zgodnie z ustalonymi profilami, jak 

również biblioteka szkolna i gabinet informatyczny, pełniące funkcje pracowni 

interprzedmiotowych. 

 

 

Rozdział     II 

Cele    i   zadania   liceum 

 

§ 5 

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej, umiejętności i sprawności 

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości 

uprawiającego do kontynuowania nauki w szkołach wyższych,  

2) poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych kształtuje umiejętności, 

rozwija zainteresowania, poszerza możliwości intelektualne uczniów; 

3) poprzez organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego umożliwia swoim 

absolwentom świadomy wybór dalszego kształcenia; 

4) Liceum spełnia funkcje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

a w szczególności : 

a) zapewnia bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć dydaktycznych, 

pozalekcyjnych, wycieczek i biwaków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) prowadzi systematyczną współpracę z domem rodzicielskim, stwarzając w ten 

sposób dla ucznia optymalne warunki dydaktyczno – wychowawcze; 

5) Liceum stwarza możliwości swobodnego rozwoju intelektualnego uczniów, 

możliwości głoszenia własnych poglądów i przekonań, jeżeli nie godzą w dobro 

drugiego człowieka, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka; 

6) Liceum jest otwarte na współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność 

charytatywną, wychowawczą, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w celu 

stworzenia korzystnych warunków opieki nad uczniami potrzebującymi pomocy; 



 

7) w miarę możliwości Liceum zobowiązuje się do stworzenia sprzyjających 

warunków kształcenia młodzieży niepełnosprawnej; 

8) uczniom szczególnie uzdolnionym, zgodnie z właściwymi przepisami, Liceum 

zapewnia możliwość indywidualnego toku kształcenia; 

9) Liceum w realizacji zadań wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych 

i terapeutycznych realizuje zadania związane z pomocą rodzinie we wspomaganiu 

rozwoju dzieci i młodzieży oraz w przygotowaniu jej do samodzielności; 

10) Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

 

§ 6 

1. Liceum bierze na siebie pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo młodzieży: 

1) uczestniczącej w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, 

2) na zajęciach pozalekcyjnych, 

3) w czasie przerw lekcyjnych,  

4) uczestniczącej w różnorodnych formach krajoznawstwa i turystyki.  

2. W celu realizacji zadania o którym określonego w ust. 1 pkt 3, nauczyciele są 

zobowiązani, zgodnie z opracowanym harmonogramem, do pełnienia dyżurów 

na wyznaczonym terenie. 

3. Dyrektor, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wyznacza spośród pracowników 

pedagogicznych Liceum kierownika o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji 

określonych form. Kierownik wycieczki przygotowuje i przeprowadza wycieczkę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

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

oraz teren szkolny Liceum objęty jest nadzorem kamer CCTV.  

 

§ 7 

Opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami wzroku, słuchu i ruchu 

oraz innymi problemami zdrowotnymi sprawuje wychowawca klasy, zespół wychowawczy 

i dyrektor w porozumieniu z rodzicami.  

 

§ 8 

W celu zapewnienia wszechstronnej opieki nad młodzieżą ustala się, że : 



 

1) wychowawstwo klasy powierza się jednemu nauczycielowi, który posiada co 

najmniej stopień nauczyciela kontraktowego, w miarę możliwości na cały okres 

kształcenia w Liceum; 

2) trudne problemy wychowawcze rozwiązywane będą zgodnie z poniższą 

kolejnością i w ścisłej współpracy :  

a) wychowawcy i rodziców, 

b) wychowawcy i dyrektora, 

c) wychowawcy i zespołu wychowawczego, 

d) wychowawcy i Rady Pedagogicznej. 

 

§ 9 

1. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić na jego wniosek, lub na pisemny  wniosek 

rady klasowej rodziców, przewodniczącego Rady Rodziców lub z innej ważnej 

przyczyny. Zdjęcia z funkcji wychowawcy klasy dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

2. W przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy klasy, dyrektor może powierzyć 

wychowawstwo klasy innemu nauczycielowi spełniającemu wymagania o których 

mowa w § 8 pkt 1.  

 

§ 9a 

Liceum jest zobowiązane do: 

1) udzielania uczennicy będącej w ciąży urlopu oraz wszelkiej pomocy 

do ukończenia przez nią nauki, 

2) uznawania za nieobecność usprawiedliwioną nieobecności uczennicy na zajęciach 

szkolnych związanych z jej sytuacją spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem, 

3) umożliwienia na wniosek pełnoletniej uczennicy lub rodziców (opiekunów 

prawnych) uczennicy w ciąży zwolnienia z uczestnictwa w lekcjach wychowania 

fizycznego, 

4) umożliwienia uczennicy będącej w ciąży na wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych) indywidualnego toku nauki, 

5) zagwarantowania uczennicy w ciąży indywidualnego  traktowania 

oraz rozpatrywania jej spraw, a także zapewnienia właściwej opieki wychowawczej 

oraz wsparcia ze strony pedagoga. 

 

 



 

Rozdział   III 

Organy liceum 

 

§ 10 

1. Organami Liceum są : 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

2. Zasady działania poszczególnych organów mają na celu: 

1) gwarantowanie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, 

2) umożliwienie poszukiwania rozwiązań w różnych trudnych sytuacjach 

konfliktowych, 

3) zapewnienie bieżącego przepływu informacji pomiędzy organami 

o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 

3. Formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami określa się 

następująco: 

1) spory pomiędzy organami rozstrzyga Dyrektor, na pisemny wniosek co najmniej 

jednego organu pozostającego w sporze. Rozstrzygnięcie sporu następuje 

w formie pisemnej decyzji w terminie 14 dni od daty wszczęcia postępowania. 

Od rozstrzygnięcia Dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do organu 

prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego wg właściwości ze względu 

na przedmiot sporu, 

2) w wypadku, gdy stroną pozostającą w sporze jest Dyrektor Liceum, spór 

rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący wg właściwości 

ze względu na przedmiot sporu. 

 

§ 11 

1. Do obowiązków dyrektora należy kierowanie szkołą, organizowanie procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, prowadzenie polityki kadrowej, przewodniczenie Radzie 

Pedagogicznej, sprawowanie opieki nad uczniami, sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego.  

2. Dyrektor ponadto: 

1) kieruje działalnością Liceum i reprezentuje szkołę na zewnątrz, 



 

2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

3) przygotowuje projekt organizacyjny Liceum, 

4) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

5) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

6) wnioskuje o dokonanie zmian w statucie Liceum w celu dostosowania go 

do obowiązującego prawa oświatowego i zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, 

7) prowadzi rekrutację do szkoły, 

8) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum, 

9) przygotowuje projekt planu finansowego, 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

11) odpowiada za przestrzeganie w szkole prawa oświatowego i statutu Liceum, 

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor jest bezpośrednio przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników administracji i obsługi . 

4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. 

5. Dyrektor, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń z nadzoru pedagogicznego 

nad szkołą lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o nieuwzględnieniu zastrzeżeń do zaleceń, jest obowiązany powiadomić organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń oraz organ prowadzący 

szkołę o otrzymanych zaleceniach  i sposobie ich realizacji. 

 

§ 12 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powoływanym do realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. skreślony 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Liceum.  

3a. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności 

uchwalony przez Radę. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum. 



 

5. W spotkaniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Liceum, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w Liceum, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Liceum, 

3) wnioski Dyrektora Liceum o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych 

wyróżnień, 

4) propozycję Dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 

5) pracę Dyrektora Liceum. 

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Liceum albo jego zmian i uchwala 

zmiany do Statutu Liceum. 

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

 w obecności co najmniej połowy jej członków.  

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników Liceum. 

12. Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego, 

przekazanej (nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku), ustali w formie uchwały 

sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2017&qplikid=1#P1A6


 

§ 13 

1. Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu 

spraw wewnętrznych Liceum działając w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, 

przepisy wykonawcze i regulamin Rady Rodziców. 

2. Decyzje Rady Rodziców są jawne. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

i profilaktycznego Liceum, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania Liceum,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum, 

4) uchwalenie regulaminu własnej działalności, 

5) opiniowanie, podjęcie i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia 

i inne organizacje, 

6) wnioskowanie o organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 

prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

4. W celu wspierania działalności statutowej Liceum Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

 

§ 14 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum.  

4. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności 

kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem. 

 

§ 14a 

Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. 



 

 

§ 15 

Dyrektor może powołać zespół kierowniczy, który na jego wniosek wyraża opinie 

w sprawach związanych z kierowaniem Liceum. 

 

 

§ 16 

1. Liceum realizuje zadania zawarte w szkolnym programie wychowawczym 

i profilaktycznym.  

1b. Dyrektor Liceum może tworzyć: zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-     

      zadaniowe, zespoły wychowawcze. 

2. skreślony  

3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest : 

1) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych pojawiających się 

w szkole. Natomiast poszerzony zespół wychowawczy pełni funkcję komisji 

przyznającej stypendia socjalne i naukowe; 

2) opracowanie szkolnego programu profilaktyki lub szkolnego programu 

wychowawczego. 

4. skreślony  

 

§ 17 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych w Liceum pracuje pedagog. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

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

i młodzieży, 



 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, 

10) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej 

drogi kształcenia, 

11) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

12) składanie Dyrektorowi Liceum sprawozdania ze swojej pracy pod koniec każdego 

półrocza, 

13) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 

14) udział w pracach zespołu konstruującego indywidualne programy edukacyjno- 

terapeutyczne. 

 

§ 18 

skreślony 

 

§ 18a 

1. W Liceum tworzy się wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego poprzez: 

1) wyznaczenie przez dyrektora koordynatora doradztwa zawodowego, 

2) realizację treści doradztwa przez nauczycieli w ramach własnych planów pracy, 

3) organizowanie zajęć dla uczniów, 

4) promowanie ofert edukacyjnych, ofert pracy oraz działań instytucji zajmujących się 

doradztwem zawodowym. 

2. Dyrektor wspiera koordynatora doradztwa zawodowego. 

3. Zadaniem doradcy zawodowego jest kompleksowe wsparcie z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego polegające na:  

1) zdiagnozowaniu potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego, 



 

2) zaplanowaniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu 

ich realizacji, 

3) wdrażanie oddziaływań oraz wspieranie nauczycieli przedmiotów i wychowawców 

klas w prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.  

 

§ 19 

Za zgodą Dyrektora w Liceum mogą działać organizacje młodzieżowe. 

 

§ 20 

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

i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o której mowa 

w ust. 1, wyraża dyrektor Liceum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 

 

 

Rozdział   IV 

Organizacja   liceum 

 

§ 21 

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

organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany 

jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

 

§ 22 

1. Jednostkami organizacyjnymi Liceum są oddziały. 

1a. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, 

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

spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów. 



 

   1b. Po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału uwzględniając możliwości   

organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum  nauczanych w zakresie rozszerzonym 

decyduje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

  1c. Dyrektor Liceum może wprowadzić do szkolnego planu nauczania, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, dodatkowe zajęcia edukacyjne. W przypadku 

wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest 

obowiązkowy. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca 

opiekuje się danym oddziałem przez cały cykl kształcenia w Liceum. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) dbałość o właściwe wychowanie uczniów, przekazanie im norm i zasad 

obowiązujących w Liceum,  

2) dbałość o przestrzeganie praw uczniów,  

3) wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków, 

4) obowiązek prowadzenia zajęć wychowawczych z uczniami, 

5) zadania i obowiązki związane z ocenianiem zachowania uczniów w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, 

6)  zadania i obowiązki związane z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

7) zadania związane z udzielaniem pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym 

również pomoc materialna, 

8) obowiązki związane ze współdziałaniem z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki,  

9) współdziałanie z nauczycielami pracującymi w powierzonym oddziale, 

10) zadania i obowiązki dotyczące wykonywania czynności administracyjnych, w tym 

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

11) realizowanie innych zadań ustalonych w statucie szkoły. 

5. Podstawową formą pracy Liceum jest system klasowo – lekcyjny. 

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

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

7. Pomiędzy poszczególnymi godzinami organizuje się przerwy międzylekcyjne 

10-minutowe, a po trzeciej lekcji 20-minutową. 



 

8. Szkoła przyjmuje studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia między Dyrektorem Gimnazjum a uczelniami lub ośrodkami kształcenia 

nauczycieli. 

 

§ 23 

1. Liceum w miarę swoich możliwości udziela uczniom pomocy socjalnej. 

2. Szkoła może zakupić podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. 

3. Szkoła może zakupić umundurowanie dla uczniów realizujących zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania zajęcia edukacyjne wymagające specjalnego ubioru. 

 

§ 24 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą uczniom i nauczycielom w godzinach zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. Szczegółowe zasady współpracy biblioteki z uczniami 

i nauczycielami określa regulamin biblioteki.  

2. Biblioteka szkolna prowadzi działalność określoną odrębnymi przepisami, obejmującą 

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru oraz pełni rolę centrum 

informacyjnego. 

3. Zasady korzystania z księgozbioru określa wewnętrzny regulamin biblioteki, 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

4. Bibliotekarz szkolny realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze, wynikające z planu 

pracy szkoły. 

5. Bibliotekarz przynajmniej raz w roku składa przed Radą Pedagogiczną sprawozdanie 

z działalności biblioteki szkolnej. 

 

§ 25 

1. Biblioteka realizuje zadania w zakresie : 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną,  

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów 

oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną. 



 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów 

w realizacji zadań określonych w ust. 1. Szczegółowe zasady tej współpracy określa 

regulamin biblioteki.  

3. Biblioteka na zasadach wzajemności w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 

współpracuje z innymi bibliotekami. Szczegółowe zasady tej współpracy są określone 

w regulaminie biblioteki.  

 

 

Rozdział  V 

Przyjmowanie  uczniów  do  liceum 

 

§ 26 

1. Do klas pierwszych Liceum przyjmuje się osoby niepełnoletnie, które ukończyły 

gimnazjum. 

2. O przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu 

gimnazjalnego, a także przyznanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum 

i dodatkowe osiągnięcia. 

3. Do Liceum są przyjęte osoby, które uzyskały kolejno największą ilość punktów, poza 

wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa.  

4. Warunki przechodzenia uczniów z innych typów szkół lub przyjmowania uczniów 

zza granicy określają odrębne przepisy. 

 

§ 27 

1. Rekrutacji młodzieży do klas pierwszych dokonuje powołana przez Dyrektora komisja 

rekrutacyjno - kwalifikacyjna. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, 

o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły 

jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

2. skreślony 

3. Szczegółowe zasady rekrutacji corocznie ustala dyrektor na podstawie aktualnych 

przepisów.  

 

§ 28 

Do spraw dotyczących rekrutacji uczniów do Liceum, a które nie są uregulowane 

w statucie, ma zastosowanie regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną.  

 



 

 

 

Rozdział    VI 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

§ 29 

skreślony 

 

§ 30 

skreślony 

 

§ 31 

skreślony 

§ 31a 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę, oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowania  

i postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie 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. 

 

§ 31b 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 



 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych dla uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także ustalanie kryteriów oceniania zachowania 

oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 

2. bieżące ocenianie i śródroczną klasyfikację; 

3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4. ustalanie ocen klasyfikacji na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania. 

 

§ 31c 

1. Nauczyciele uczący w szkole są zobowiązani, z przedmiotów których nauczają, 

sformułować w formie pisemnej szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające 

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz określić sposoby sprawdzania 

przez siebie tych wymagań.   

2. W przypadku, gdy jest kilku nauczycieli tej samej specjalności, wymagania o których 

mowa w ust. 1, są przez nich ustalane wspólnie. 

 

§ 31d 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują  uczniów i rodziców, 

a wychowawca klasy rodziców na pierwszych  zebraniach o:   

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

rocznych  i śródrocznych, 

2) sposobach sprawdzania i oceniania bieżących osiągnięć, 

3) ustaleniach zawartych w przedmiotowych systemach  oceniania, 

4) sposobie przechowywania prac pisemnych i udostępniania ich rodzicom 

oraz uczniom, prace pisemne pozostają do wglądu  u nauczyciela cały rok szkolny, 

a zainteresowanym uczniom lub ich rodzicom wydaje się kopie prac 

całogodzinnych,     

5) warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna 

(śródroczna). 

2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, a rodziców 

(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu, o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 



 

§ 31e 

1. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący-   6 

2) stopień bardzo dobry-   5 

3) stopień dobry-   4 

4) stopień dostateczny-   3 

5) stopień dopuszczający-   2 

6) stopień niedostateczny-  1. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę: 

1) celujący, jeśli posiada pełną wiedzę i umiejętności określone przez program 

nauczania danego etapu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, stosuje nietypowe sposoby 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych 

sytuacjach; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

2) bardzo dobry, jeśli opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania na danym etapie; sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami , samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania; 

3) dobry, jeśli opanował wiadomości i umiejętności określone programem na danym 

etapie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) dostateczny, jeśli opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową na danym etapie nauki;  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) dopuszczający, jeśli  ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie 

przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu j w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

6) niedostateczny, jeśli ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które 

przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 



 

3. Pozytywnymi ocenami  klasyfikacyjnymi są  oceny ustalone  w stopniach, o których  

mowa w ust. 1 pkt 1–5, a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona 

w stopniu, o którym  mowa w ust. 1 pkt 6. 

4. Przy wystawianiu ocen bieżących stosuje się skalę ocen określoną w ust. 1, z tym że 

dopuszcza się możliwość stawiania ich ze znakiem „+”. Dla celów statystycznych „+” 

przyjmuje się jako 0,5 oceny. 

 

§ 31f 

1. Kryteria ocen, o których mowa w § 31e ustalają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów w przedmiotowym systemie oceniania. 

2. Przedmiotowy system oceniania musi być zgodny z Wewnątrzszkolnym System 

Oceniania i uwzględniać specyfikę danego przedmiotu.    

3. Nauczyciel uczący danego przedmiotu przedstawia Przedmiotowy System Oceniania 

uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).  

 

§ 31g 

1. Ocena powinna spełniać następujące kryteria: 

1) odzwierciedlać  rzeczywisty stopień  wiedzy i umiejętności ucznia, 

2) być jawną dla ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego), 

3) dawać wskazówki do dalszej pracy, 

4) działać mobilizująco, 

5) być obiektywną. 

2. Na ocenę składają się wyniki z: 

1) prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, dyktand, testów sprawdzających, 

sprawdzianów praktycznych, w zależności od specyfiki danego przedmiotu, 

2) bieżącej pracy ucznia obejmującej w szczególności:  

a) odpowiedzi ustne, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, itp., 

b) aktywność na lekcji, prac w grupie, itp., 

c) wykonywanie na lekcji zadań i ćwiczeń dodatkowych, stosowanie w praktyce 

nabytych wiadomości i umiejętności, korzystanie z różnorodnych źródeł 

i pomocy, itp.,   

3) prac domowych, prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, itp., 

4) prac dodatkowych, np. gazetki szkolne, udział w konkursach, referaty, własna 

twórczość, itp., 

5) konkursów i olimpiad. 



 

3. Ustala się, iż w ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa (sprawdzian), gdy trwa 

pełną godzinę lekcyjną. Za pracę klasową (sprawdzian) uważa się pracę całogodzinną 

(na języku polskim może być dwugodzinna). O terminie pisemnej pracy kontrolnej 

(oprócz kartkówek) nauczyciel informuje klasę z tygodniowym wyprzedzeniem 

oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym. 

4. Przy pisaniu prac klasowych, o których mowa w ust.8, ustala się następujące zasady: 

1) nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom zakres materiału do pracy  klasowej 

(sprawdzianu),  

2) praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał, 

3) w ciągu tygodnia nie wolno robić więcej niż trzech prac klasowych  

(sprawdzianów), 

4) ocena pracy pisemnej (literackiej) powinna zawierać krótki komentarz,   

5) prace klasowe są obowiązkowe, 

6) sprawdzone prace klasowe powinny być zwrócone najpóźniej w ciągu dwóch 

tygodni, a następnie omówione i poprawione oraz udostępnione do wglądu 

uczniom i rodzicom, 

7) w przypadku przesunięcia z różnych przyczyn pracy klasowej w ciągu tygodnia 

liczba prac klasowych nie może przekroczyć czterech w tygodniu.  

 

§ 31h 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych ustalają zasady przekazywania uczniom 

informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia oraz ustalenia 

kierunków dalszej pracy. 

3. Nauczyciel uczący danego przedmiotu przedstawia je uczniom i ich rodzicom 

(prawnym opiekunom) na początku roku szkolnego. 

4. Przed ustaleniem oceny z przeprowadzonych prób egzaminów zewnętrznych 

nauczyciel dokonuje w formie opisowej. 

 

§ 31i  

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym,  



 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  

na podstawie tej opinii, 

6) mającego trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z  wcześniejszym 

kształceniem  za granicą. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych, należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Uczniowi uczęszczającemu zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ustala 

się oceny śródroczne, roczne klasyfikacyjne. Oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego 

z tych zajęć są wliczane do średniej ocen.  

 

§ 31j 

1. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej  przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

”zwolniony”. 



 

4. Dyrektor Liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

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

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego o orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

7. Z przedmiotu religia na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) 

lub pełnoletniego ucznia zwalnia się go z uczestniczenia w nauce w religii i może to 

nastąpić w każdym czasie.  

8.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii uczniowi nie ustala się oceny półrocznej 

lub rocznej, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

9. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki wpisuje się: poziomą 

kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć, ocenę z religii albo z etyki, 

jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to 

ocena, ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia 

z religii, jak i na zajęcia z etyki. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie), lub pełnoletni uczeń,  mogą zgłosić Dyrektorowi Liceum 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach – uczeń taki jest zwolniony 

z uczestnictwa w zajęciach. 

 

§ 31k 

1. W Liceum klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w dwóch półroczach: 

1) I półrocze, które trwa od 1 września - do końca drugiego tygodnia stycznia danego 

roku szkolnego,   

2) II półrocze, które trwa od początku trzeciego tygodnia stycznia do końca danego 

roku szkolnego. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu  ocen klasyfikacyjnych według skali ocen określonej w § 31e. 

http://sp1ozarow.pl/wp-content/uploads/2015/05/Rezygnacja.pdf


 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali o której mowa w § 31e i § 31l 

ust.1. 

4. Ustalając ocenę roczną nauczyciel powinien uwzględnić pracę ucznia przez cały rok 

szkolny i nabytą w tym czasie  wiedzę i umiejętności. 

5. W terminie na dwa tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele są zobowiązani do wstawienia 

w dzienniku przewidywanej oceny klasyfikacyjnej  z nauczanego przedmiotu 

i poinformować ustnie ucznia o tej ocenie. 

6. Poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. Informacja taka 

jest przekazywana rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia w terminie nie krótszym niż 

siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

6a. Na   trzy  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady Pedagogicznej  nauczyciele  

      poszczególnych  przedmiotów   i   wychowawcy  klas   zobowiązani  są  poinformować  

      ustnie ucznia o wystawionych ocenach rocznych. 

7.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

9. Jeżeli uczeń jest zwolniony z przedmiotu objętego programem nauczania, ocena 

śródroczna jest jednocześnie oceną roczną. 

10. Oceny śródroczne lub roczne w  e- dzienniku i arkuszach ocen wpisuje się w pełnym 

brzmieniu  ( nie stosuje się skrótów). 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

12. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) o poprawienie proponowanej oceny rocznej uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą wystąpić tylko w przypadkach: częstych nieobecności ucznia 

spowodowanych chorobą, zdarzenia losowego w rodzinie, zmiany szkoły 

niezawinionej przez ucznia; 

2) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) powinien zgłosić prowadzącemu dane 

zajęcia chęć poprawy tej oceny w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji 

o przewidywanej ocenie, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2017&qplikid=1#P1A6


 

3) termin podwyższenia proponowanej przez nauczyciela oceny musi być dogodny 

dla obu stron, 

4) nauczyciel zajęć edukacyjnych określa wymagania i zakres treści niezbędnych 

do przygotowania przez ucznia, 

5) uczeń powinien wykonać wszystkie określone przez nauczyciela zadania 

w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

6) niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w pkt. 2)- 5) powoduje 

ustalenie oceny takiej, jak przewidywana. 

13. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania, z zastrzeżeniem ust.3: 

1) uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną 

zachowania, jeśli zgłosi wychowawcy chęć poprawy w terminie nie dłuższym niż 

2 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, 

2) wychowawca określa wymaganie niezbędne do uzyskania przez ucznia wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny zachowania, 

3) uczeń powinien wykonać wszystkie określone przez wychowawcę wymogi 

w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

4) niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w pkt 2)- 3) powoduje 

ustalenie oceny rocznej zachowania takiej, jak przewidywana. 

14. Warunki określone w ust.13 nie odnoszą się do uczniów, którzy w rażący sposób 

naruszają Statut i WSO, a w szczególności dopuszczają się:  

1) fałszowania dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen), 

2) celowego niszczenia i kradzieży mienia szkolnego i prywatnego,  

3) chuligaństwa – wszczynania bójek, awantur,  

4) wyłudzania pieniędzy,  

5) psychicznego i fizycznego znęcania się nad innymi, 

6) palenia papierosów,  

7) spożywania napojów alkoholowych,  

8) posiadania, handlu i używania środków odurzających   (narkotyków),  

9) znieważania innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych 

pracowników szkoły, 

10) nieusprawiedliwiania nieobecności – powyżej 10 godzin w półroczu, 

11) częstego spóźniania – powyżej 15 w półroczu. 



 

15. Uczeń może otrzymać niższą ocenę niż przewidywana roczna ocena  klasyfikacyjna, 

jeżeli:  

1) nie uczęszcza na zajęcia od zaproponowania oceny i jest to nieobecność 
nieusprawiedliwiona, 

2) nie przystąpił do zapowiedzianej pracy klasowej lub  sprawdzianu bez 
usprawiedliwienia, 

3) nie spełnił zaleceń nauczyciela niezbędnych do utrzymania proponowanej 
przez nauczyciela oceny. 

 

§ 31l 

1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.. 

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia. 

1)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) systematyczność, wytrwałość w nauce, a ewentualne niskie oceny okresowe 

nie są wynikiem wyłącznie jego niesumienności, 

b) brak nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień na zajęciach, 

c) praca w wybranych przez ucznia kołach zainteresowań, 

d) udział w olimpiadach, konkursach, przeglądach, 

e) uczestniczenie w innych formach działalności szkolnej i pozaszkolnej, 

f) przestrzeganie postanowień Statutu i innych wewnętrznych regulaminów 

szkolnych, 

g) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i klasę. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 



 

a) dbanie o dobre imię klasy i szkoły, 

b) przejawianie troski o mienie szkoły, 

c) udzielanie pomocy innym uczniom w nauce i w trudnych sytuacjach życiowych, 

d) uczciwość w postępowaniu w szkole i poza nią 

e) reagowanie na zło, wrażliwość, 

f) poszanowanie godności osobistej i godności innych. 

3)  Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości szkolnych, 

b) godne reprezentowanie szkoły, 

c) znajomość historii, tradycji szkoły, życia i twórczości patrona szkoły, hymnu 

szkoły, 

d) poszanowanie symboli narodowych i szkolnych, 

e) galowy strój podczas uroczystości szkolnych. 

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nieużywanie wulgaryzmów, 

b) dbanie o kulturę słowa. 

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: 

a) dbanie o zdrowie, higienę osobistą i estetykę wyglądu, 

b) nieuleganie nałogom, 

c) nieułatwianie kolegom popadania w nałogi, 

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w szkole. 

6)   Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

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

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

c) przestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych. 

7)  Okazywanie szacunku innym osobom: 

a) kulturalne zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów, 

b) wykazywanie tolerancji wobec innych osób, 

c) przejawianie troski wobec osób słabszych. 

5. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne zachowania. 



 

1) Jeżeli uczeń spełnia w sposób szczególnie przykładny wymagania pkt.  4, nie ma 

spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych, jego zachowanie ocenia się jako 

wzorowe. 

2) Jeżeli uczeń spełnia bez zarzutu wymagania pkt. 4 i wyróżnia się w realizacji 

niektórych z nich, nie przekroczył dwóch spóźnień i pięciu godzin lekcyjnych 

nieobecności nieusprawiedliwionych, zachowanie jego ocenia się jako bardzo 

dobre. 

3) Jeżeli uczeń przeważnie spełnia wymagania pkt. 4, ale nie wyróżnia się w ich 

realizacji, nie przekroczył pięciu spóźnień i dziesięciu godzin lekcyjnych 

nieobecności nieusprawiedliwionych, zachowanie jego ocenia się jako dobre. 

4) Jeżeli uczeń spełnia minimum wymagań pkt. 4, nie przekroczył dziesięciu 

spóźnień i dwudziestu godzin lekcyjnych nieobecności nieusprawiedliwionych, 

zachowanie jego ocenia się jako poprawne. 

5) Jeżeli uczeń uchybia wymaganiom pkt. 4, ale zastosowane środki zaradcze 

przynoszą oczekiwane rezultaty, ma więcej niż 10 spóźnień oraz więcej niż 20 

godzin lekcyjnych nieobecności nieusprawiedliwionych, zachowanie jego ocenia 

się jako nieodpowiednie. 

6) Jeżeli uczeń nie spełnia wymagań pkt. 4, nie reaguje na zastosowane środki 

zaradcze, ma demoralizujący wpływ na kolegów i koleżanki lub pozostaje 

w konflikcie z prawem, zachowanie jego ocenia się jako naganne. 

6. Uczeń, który w pierwszym półroczu danego roku otrzymał ocenę nieodpowiednią 

lub naganną, nie ma prawa do wzorowej, bardzo dobrej rocznej oceny zachowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach, kiedy uczeń szczególnie wyróżnia się w działalności 

na terenie szkoły lub poza nią, wychowawca może podnieść końcową ocenę 

zachowania, ale nie wyżej niż o jeden stopień. 

8. W przypadku uchybienia powyższym kryteriom, w okresie między ustaleniami oceny 

zachowania  a posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca 

może utrzymać wcześniej zaproponowaną ocenę zachowania, poręczając za ucznia 

do czasu wyjaśnienia sprawy lub zmienić ocenę w trybie natychmiastowym 

i o powyższym fakcie poinformować ucznia, rodziców (opiekunów prawnych), klasę 

i Radę Pedagogiczną. 

 

§ 31m 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 



 

nauczyciel uczący danego przedmiotu, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

 

§ 31n 

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

jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Uczeń chcąc przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany złożyć 

stosowne podanie najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. Powyższe uprawnienie przysługuje także rodzicom ucznia, bądź też 

jego prawnym opiekunom. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjny ustala się 

z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

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

–  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

9. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dyrektora Liceum,  

w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 litera b, może być zwolniony z udziału w pracach 

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

takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 



 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z  informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

12. Egzaminator na dwa dni przed egzaminem jest zobowiązany przedłożyć dyrektorowi 

szkoły propozycję ćwiczeń praktycznych. 

13. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalany przez członków komisji większością 

głosów. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 31o 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Liceum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie do dwóch dni roboczych 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W pisemnym zastrzeżeniu uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą 

wskazać, które przepisy w trybie ustalenia oceny zostały złamane. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

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

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 



 

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust.4 pkt.1 przeprowadza się nie później niż w terminie 

pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

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

6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Liceum– 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 Liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Liceum– jako 

przewodniczący komisji;  

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog lub psycholog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, 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. 

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) termin sprawdzianu, o którym mowa ust. 4 pkt 1 

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) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 1- 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

 

 

 

 

§ 31p 

1. Uczeń,  który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Dyrektor szkoły określa termin egzaminu poprawkowego i wyznacza go na dzień 

przypadający w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor Liceum  albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora– jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 



 

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

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Liceum powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych,  z których był przeprowadzany 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. 

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

ustnych odpowiedziach lub wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. 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  

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

9. Decyzję o promowaniu, o którym mowa w ust. 8, podejmuje Rada Pedagogiczna 

po wysłuchaniu opinii nauczycieli, będących członkami komisji egzaminu 

poprawkowego, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

określonym przez dyrektora szkoły bezpośrednio po ustaniu przyczyny nieobecności. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę  z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9. 

 

§ 31r 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 § 31n. 



 

 

§ 31s 

Raz w roku, w ustalonym przez dyrektora terminie, zespół powołany przez Radę 

Pedagogiczną przeprowadza ewaluację wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

 

 

Rozdział    VII 

Nauczyciele i pracownicy szkoły 

 

§ 32 

W Liceum są zatrudnieni nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi. 

 

§ 33 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów.  

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania 

z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania 

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.  

3. Dyrektor może utworzyć zespoły przedmiotowe z nauczycieli uczących takich samych 

lub pokrewnych przedmiotów. 

4. Pracą zespołów określonych w ust. 2 i 3 kieruje przewodniczący powołany przez 

dyrektora, na wniosek zespołu.  

 

§ 34 

1. Zespół, o którym mowa w § 33 ust. 2 określa wymagania edukacyjne wynikające 

z podstaw programowych i realizowanych w szkole programów nauczania, a także 

rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz doskonalenie organizacji pracy 

dydaktyczno – wychowawczej.  

2. Zespół, o którym mowa w § 33 ust. 3 ustala przedmiotowy system oceniania, a także 

podejmuje działania służące doskonaleniu metod pracy dydaktycznej.  

3. Dyrektor może ustalić inne zadania dla Zespołów, o których mowa w § 33 ust. 2 i 3.  

 



 

§ 35 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów, 

2) Wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 

3) Współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody 

wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym, 

4)  Jawnej i umotywowanej  oceny swojej pracy, 

5) Stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

2. Nauczyciele pracujący w Liceum zobowiązani są do : 

1) odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno- 

wychowawczego; 

2) odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych; 

3) dbałości o pomoce naukowe, powierzony sprzęt szkolny i gabinety przedmiotowo-

metodyczne; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego młodzieży, rozwijania ich uzdolnień 

oraz zainteresowań; 

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów; 

6) udzielania pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych; 

7) doskonalenia umiejętności pedagogicznych; 

8) stosowania różnorodnych form oceniania uczniów; 

8a) ustnego uzasadniania każdej wystawionej oceny; 

9) systematycznego kontrolowania wyników nauczania uczniów i informowania 

o zagrożeniach wychowawcę klasy; 

10) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć dydaktycznych 

obowiązkowych i dodatkowych; 

11) pełnienia dyżurów na przerwach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 

w czasie ich trwania według ustalonego przez dyrektora planów dyżurów; 

12) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek i obozów 

organizowanych przez szkołę; 

13) opracowania regulaminu pracowni, którą się opiekuje ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów; 

14) Nauczyciel w ramach ustalonego dla niego czasu pracy, który nie może 

przekraczać 40 godzin tygodniowo, obowiązany jest realizować inne czynności 

i zajęcia wynikające z zadań statutowych Liceum, ze szczególnym 



 

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb 

i zainteresowań uczniów; 

15) Nauczycieli obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

§ 36 

Pracownicy administracyjni i obsługa wykonują czynności związane z administrowaniem 

Liceum i dbałością o zachowanie jego bazy materialnej oraz wspomagają proces 

wychowawczy uczniów, dbają o ich zdrowie i bezpieczeństwo.   

 

 

Rozdział VIII 

Prawa  i  obowiązki  uczniów 

 

§ 37 

1. Uczeń Liceum ma prawo do: 

1) procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

4) godnego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie naruszają tym dobra 

innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) poszanowania praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradni psychologiczno- pedagogicznych; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 



 

12) wpływania na życie szkolne przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się 

w organizacjach młodzieżowych w szkole; 

13) korzystania z telefonów komórkowych wyłącznie w przerwach między zajęciami 

edukacyjnymi. 

2. W przypadku naruszenia praw o których mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie ) mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 38 

1. Uczeń Liceum jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania statutu szkoły; 

2) uczestniczenia w planowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela, opartymi o podstawy programowe danego przedmiotu; 

3) wykonywania poleceń nauczycieli w związku z procesem dydaktycznym 

i porządkiem podczas zajęć edukacyjnych; 

4) dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności od rodziców (prawnych 

opiekunów), które powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię 

i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, datę i zajęcia (przedmioty), na których 

uczeń był nieobecny, datę wystawienia usprawiedliwienia przez rodzica oraz jego 

podpis; w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia powrotu ucznia 

do szkoły;  

5) noszenia na terenie szkoły odpowiedniego stroju, który powinien być czysty,  

schludny, a bielizna, brzuch, ramiona i dekolt muszą być   zasłonięte; 

6) reprezentowania szkoły na uroczystościach wewnątrzszkolnych i uroczystościach 

odbywających się poza szkołą w stroju galowym; przez strój galowy należy 

rozumieć:  

a) dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, 

b) dla chłopców -  biała koszula, krawat, ciemne spodnie i  marynarka; 

7) nieużywania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć szkolnych (telefon musi być schowany i wyciszony)- chyba że, ze względów 

dydaktycznych, nauczyciel wyrazi na to zgodę; w przypadkach szczególnych 

obowiązuje zakaz wnoszenia do sali wszelkich urządzeń elektronicznych; 

8) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

9) dbania o kulturę wypowiedzi;  

10)  okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności szkolnej;  



 

11)  stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości; 

12)   przeciwstawianie się przejawom   brutalności, wulgarności,  przemocy i agresji; 

10) szanowania poglądów, przekonań i godności drugiego człowieka; 

11)  skreślony 

12) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; 

13) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zakazu: 

1) palenia tytoniu oraz e- papierosów, 

2) picia alkoholu, 

3) posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających, 

4) noszenia do Liceum ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów, 

5) bójek i znęcania się nad kolegami i koleżankami, 

6) kradzieży i wymuszania  rzeczy , 

7) samowolnego wychodzenia poza teren Liceum w czasie zajęć i przerw 

międzylekcyjnych. 

 

 

 

                                                             § 38 a 

1. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest 

wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest dłużej nieobecny,  usprawiedliwienia 

nieobecności uczniów tej klasy dokonuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

szkoły.  

2. Dopuszcza się inne, niż opisane w § 38 ust. 2 pkt 4, formy usprawiedliwiania 

nieobecności:  

1) przez rodzica (prawnego opiekuna) poprzez e- dziennik,  

2)  poprzez ustną prośbę rodzica (prawnego opiekuna) w bezpośredniej rozmowie 

z wychowawcą,  

3) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez służby medyczne o niezdolności 

do uczestniczenia w zajęciach,  

4) na podstawie zaświadczenie urzędowego.  

 

§ 38 b 

1. Uczeń w momencie osiągnięcia 18 lat dokonuje wyboru typu usprawiedliwienia 

nieobecności spośród następujących:  



 

1) usprawiedliwienia takiego jak w przypadku ucznia niepełnoletniego 

za pośrednictwem rodziców, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 4 oraz § 38a ust. 2; 

2)  usprawiedliwiane pisemnego przez pełnoletniego ucznia w innych formach 

określonych w § 38 a ust. 2. 

2. Zmiany trybu usprawiedliwiania uczeń pełnoletni dokonuje pisemnie w ciągu 2 tygodni 

od momentu osiągnięcia pełnoletności lub w ciągu tygodnia po rozpoczęciu roku 

szkolnego w sekretariacie szkoły. 

§ 39 

1. Za łamanie statutu szkoły przewiduje się następujące kary : 

1) upomnienie przez wychowawcę; 

2) upomnienie przez dyrektora szkoły; 

3) nagana wychowawcy klasy; 

4) nagana Dyrektora; 

5) przeniesienie do równoległej klasy tej lub innej szkoły; 

6) skreślenie z listy uczniów. 

2. Uczeń poza przypadkiem określonym w ust. 1, może zostać skreślony z listy uczniów: 

1) w wyniku porzucenia szkoły (nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej 

nieprzerwanie przez okres 3 tygodni); 

2) na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia; 

3) na skutek dwukrotnego otrzymania nagany Dyrektora. 

3. Udzielenie kary, od nagany dyrektora do skreślenia z listy uczniów, może nastąpić 

na wniosek wychowawcy lub dyrektora szkoły i po podjęciu w tej sprawie uchwały 

przez Radę Pedagogiczną. Kara skreślenia ucznia z listy uczniów wymaga 

wcześniejszej opinii Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 40 

Uczniom wyróżniającym się nauką oraz pozytywną postawą mogą być przyznane przez 

Radę Pedagogiczną nagrody na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego 

lub Dyrektora. 

Nagrodami mogą być : 

1) złoty medal absolwenta dla abiturienta o najwyższej  średniej ocen z przedmiotów 

obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły. 

2)  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagroda uznaniowa dla 

absolwenta, który na koniec III klasy osiągnął średnią stopni wszystkich 



 

przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz religii lub etyki co najmniej 4,75 

i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;  

3) nagroda uznaniowa dla absolwenta lub ucznia promowanego, który wyróżniał się 

w pracy na szczeblu szkoły, np. aktywnie pracował w prezydium samorządu 

szkolnego, prowadził organizację młodzieżową, uczestniczył z powodzeniem 

w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

4) świadectwo promocyjne z wyróżnieniem i nagroda uznaniowa dla ucznia, który 

uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych oraz religii lub etyki  co najmniej 4,75 i co najmniej  

bardzo dobrą ocenę zachowania; 

5) nagroda uznaniowa dla ucznia, który uzyskał w wyniku rocznej (końcowej) 

klasyfikacji średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych 

oraz religii albo etyki nie mniejszą niż 4,50 i co najmniej dobrą ocenę zachowania; 

6) pochwała przed całą klasą; 

7) pochwała przed całą szkołą; 

8) list gratulacyjny do rodziców. 

9) „Henryczek” za szczególne osiągnięcia na rzecz szkoły; 

10) wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa 

Rady Ministrów.  

§ 41 

1. Uczeń ma prawo przeniesienia do klasy o innych poszerzonych programach nauczania 

bądź o innym profilu najpóźniej przed rozpoczęciem III klasy.  Po przeniesieniu uczeń 

zobowiązany jest zaliczyć materiał wynikający z programów rozszerzonych 

lub specyfiki profilu, w ciągu 2 miesięcy od przeniesienia, w terminie dokładnie 

określonym przez Dyrektora.  

2. Ustęp 1 stosuje się  również do uczniów, którzy zostali przyjęci do Liceum z innych 

szkół.  

 

 

Rozdział    IX 

Przepisy    przejściowe    i    końcowe 

 

§ 42 

1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może wprowadzić obowiązek noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.  



 

2. Wzór jednolitego stroju określa dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców 

po przeprowadzonej konsultacji z samorządem uczniowskim, 

3. Wniosek do dyrektora o wprowadzenie jednolitego stroju mogą złożyć: Rada 

Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 

§ 43 

1. Uczniowie klas pierwszych liceum w pierwszym miesiącu nauki składają ślubowanie 

następującej treści:    

„My Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka 

Dąbrowskiego, stojąc na progu nowego etapu naszej edukacji ślubujemy: wytrwale 

pracować nad sobą dla dobra własnego, naszych rodziców i Ojczyzny; szanować 

narodowe tradycje, czcić imiona bohaterów narodowych, strzec wartości ojczystych 

obyczajów i piękna mowy polskiej. 

Ślubujemy darzyć szacunkiem naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców; w szkole 

stwarzać atmosferę koleżeństwa, przyjaźni i harmonii godnej ucznia szkoły średniej.” 

2. Absolwenci liceum podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły 

składają ślubowanie następującej treści: 

„My, absolwenci Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół w Sławnie 

im. J. H. Dąbrowskiego, ślubujemy: zdobytą wiedzę pogłębiać, systematycznie pracować  

nad sobą, uznając to jako służbę narodowi i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ślubujemy zwalczać wszelkie zło, a szerzyć dobro, być wiernym ziemi ojczystej, szanować 

mowę polską  i tradycje narodowe. 

Ślubujemy naśladować wzór patriotyzmu, prawości i szlachetności, jakim był patron szkoły 

Jan  Henryk Dąbrowski. 

Ślubujemy swoją postawą strzec honoru szkoły, której mury dziś opuszczamy. 

Ślubujemy, ślubujemy, ślubujemy.” 

 

§ 44 

Dyrektor po wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej zmianach do statutu 

niezwłocznie ogłasza tekst jednolity statutu. 


