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                                                                             DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Rozdział 1 

PRZEPISY DEFINIUJĄCE 

§ 1  

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) Szkole - należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie,  
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 

67, poz. 329 z późn. zm.), 
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,  
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez 

to rozumieć organy działające w Szkole, 
5) Uczniach i Rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 
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6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powie-
rzono jeden z oddziałów w Szkole, 

7) Organie Prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Powiat Mławski, 
8) Organie Sprawującym Nadzór Pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Warszawie. 

Rozdział 2 

 NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 2  

1. Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.  

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 1.  
3. Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącą w cyklu trzyletnim.  
4. Szkoła posiada własny hymn, sztandar i godło 
5. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą oraz stempel prostokątny z adresem i numerem regon.  

6.    Gospodarka finansowa Szkoły prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych   

dla jednostek budżetowych. 
1)  Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków. 
2) Szkoła może tworzyć dochody własne na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Powiatu. 
7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
8. Szkoła prowadzi oddziały z przedmiotami nauczanymi w programie podstawowym i rozszerzonym. 
9. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:  

1) biblioteki, 
2) pomocy pielęgniarki szkolnej, 
3) pomocy pedagoga szkolnego 

§ 3  

1. Szkoła wydaje świadectwa promocyjne, ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i doku-
menty. 

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wy-
dawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. 

§ 4  

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej szkoły.  

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w pkt.1, wyraża Dyrektor 
Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedago-
gicznej. 

3. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

Rozdział 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  

§ 5  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując 
się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.  

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowa-
nia i potrzeby a także ich możliwości psychofizyczne. 

3. W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą funkcjonować oddziały integracyjne. 

§ 6  

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i 
kształcenia młodzieży.  
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§ 7  

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:  
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i świa-

dectwa dojrzałości, 
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, organizując 

wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, określony w 
programie wychowawczym szkoły, 

3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów, 
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.  
3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.  

§ 8  

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w ustawie i przepisów 
do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,  

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 
3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),  
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,  
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,  
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,  
8) wdraża do dyscypliny i punktualności.  

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki. 
4. Szkoła ustala szczegółowe zasady organizacji i formy współdziałania liceum z rodzicami (prawnymi opiekunami)  

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb da-
nego środowiska, zawarte w programie wychowawczym szkoły i wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

§ 9  

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.  
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,  
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi  takiej opieki uczniami, 

3. Szkoła ustala szczegółowe zasady organizacji współdziałania liceum z poradniami psychologiczno-pedagogicz-
nymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną po-
moc uczniom i rodzicom. 

4. Szkoła organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 
5. Zasady w tym tryb inicjowania pomocy, formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz obieg 

dokumentów związanych z udzielaną pomocą, regulowane są „Procedurą organizowania i udzielania pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Mławie” 
wprowadzoną do funkcjonowania zarządzeniem dyrektora szkoły. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspiera-
niu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 
umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów. 

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieod-
płatne. 

9.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w  szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczycie-
la, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.      
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Rozdział 4 

SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY  

§ 10  

W realizacji zadań dydaktycznych: 
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  proponują  program nauczania przedmiotu dla danego oddziału, który 

na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 
2. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z 

innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (auto-
rów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego obejmuje czwarty etap kształcenia ogólnego i 
powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

4. Warunki oraz tryb dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego określa „Procedura dopuszczenia 
programów nauczania do użytku w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Mławie”,  

wprowadzona w życie zarządzeniem dyrektora szkoły. 
5. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów szkolny 

zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie pro-
gramów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyj-
nego. 

6. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z danego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych wnioskują do dyrektora szkoły o 

wpisanie podręcznika do wykazu podręczników stosowanych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie, zgodnie 
z „Procedurą wpisywania podręcznika szkolnego do szkolnego zestawu  podręczników w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Mławie” określoną zarządzeniem dyrektora szkoły. 

8. Przewodniczący zespołów przedmiotowych opracowują pisemny wykaz podręczników szkolnych dla określonego 
etapu edukacyjnego lub w poszczególnych oddziałach i składają go na piśmie do dyrektora szkoły 

9. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 
szkoły. 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustale-
nie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego tak-
że programy nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym.  

11. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przed-
miotowych i pozaprzedmiotowych, 

12. Na zasadach określonych innymi przepisami Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok 
nauki. 

13. 1) W zakresie dokumentowania ocen, frekwencji, uwag i innych treści I LO w Mławie, za zgodą organu prowa 
dzącego, prowadzi dziennik elektroniczny „Librus”, którego administratorem z ramienia szkoły jest wicedyrektor 
 I LO 

        2) Dziennik elektroniczny „Librus” jako system jest zarządzany, modyfikowany i chroniony przez firmę Librus, 
która zgodnie z przepisami prawa oraz umowami zawartymi ze szkołami, w tym z umową zawartą z ILO w 
Mławie odpowiada za swoje działania dotyczące prowadzenia w/w systemu elektronicznego.  

   3) Wszyscy rodzice uczniów I LO w Mławie, a także uczniowie szkoły mogą po spełnieniu wymogów formalnych  
korzystać z dziennika elektronicznego w ramach przewidzianych dla rodziców i uczniów zakresów uprawnień.  

   4) Oceny przedmiotowe, oceny z zachowania, oceny klasyfikacyjne i bieżące, frekwencja, terminy sprawdzianów 
są zapisywane w prowadzonym w szkole dzienniku elektronicznym „Librus”. Inne sposoby oraz formy ich do-
kumentowania w I LO nie są obowiązujące od chwili odstąpienia od dziennika papierowego.  

   5) Korespondencja z rodzicami, a także z uczniami za pomocą systemu „Librus” jest przez system oznaczana i 
stanowi pełnoprawną, obowiązującą formę korespondencji między jej stronami, także w zakresach związanych 
z informowaniem o problemach wychowawczych i edukacyjnych ucznia, w tym o zagrożeniach nieklasyfikowa-
nia na semestr, niedostatecznymi ocenami semestralnymi, a także o zagrożeniu wystawienia nagannej oceny 
z zachowania.  

   6) Dane zawarte w dzienniku elektronicznym są w I LO w Mławie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa i 
procedurami obowiązującymi w tym zakresie.  

7) Osoby pracujące w I LO w Mławie obsługujące dziennik elektroniczny lub mające inny kontakt z danymi oso-
bowymi zawartymi w dzienniku elektronicznym są zobowiązane do przestrzegania ochrony danych osobo-
wych.  

8) Procedury i instrukcje dotyczące obsługi i korzystania z dziennika elektronicznego w I LO w Mławie są czę-
ścią polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, którą prowadzi szkoła i jest to uregulo-
wane zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, wprowadzonymi zarządzeniem dyrektora szkoły.. 
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§ 11  

W realizacji zadań wychowawczych: 
1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program Wychowawczy Szkoły 

obowiązujący w Szkole,  
2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji 

wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych,  
3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w 

tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,  
4. Zadania wychowawcy oraz tryb dokonywania zmiany wychowawcy klasy zawarte są w Programie Wychowaw-

czym Szkoły. 
5. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim 

wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Pro-
gramu Wychowawczego,  

6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szcze-
gólności tych, którzy mają trudności w nauce.  

§ 12  

W realizacji zadań opiekuńczych: 
1. Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga (psychologa) oraz pracowników Po-

radni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie,  
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez 

nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek:  
1) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpo-

wiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dy-
rektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.  

2) Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi 
nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;  

3. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobo-
wiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora 
Szkoły harmonogramu;  

4. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i po każdej swojej lekcji. Dyżu-
rującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela;  

5. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo.  
6. W Szkole zorganizowany jest klub dla uczniów - każdy uczeń korzystające z klubu ma obowiązek przestrzegania 

jego wewnętrznego regulaminu,  
7. W Szkole zorganizowany jest gabinet lekarski. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika szkoły jest zgłaszanie 

wszelkich problemów zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy. W przy-
padkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem Szkoły pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców 
ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby 
dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.  

8. Każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami 
rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach,  

9. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć organizację nauki dostosowaną do po-
trzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych Szkoły, 

10. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z 
Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną 
lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność, 
zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej.  

11. Dla dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w Szkole zebrania śród-
semestralne i semestralne w celu: 
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i całej Szkole 

oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w 

nauce,  
3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,  
4) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga i pielęgniarki szkolnej,  
5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły.  

12. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pedagog zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach a wychowawcy 
klas do przygotowania pisemnej informacji o postępach uczniów. 
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Rozdział 5 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 13  

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie 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, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów 
danej klasy stopnia respektowania obowiązków określonych w statucie przez ucznia, zasad współżycia społecz-
nego i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym 

zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu , 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
6) Udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien uczyć się dalej. 
 

§ 14  

Ocenianie wewnątrzszkolne w I LO im St. Wyspiańskiego obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,  
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznej oceny zachowania - według skali i w formach przyjętych w I LO  
4) zasady zwalniania z niektórych przedmiotów i obniżania wymagań w stosunku do wnioskujących o to 

uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), 
5) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
6) przeprowadzenie egzaminów sprawdzających, 
7) przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, 
8) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali  zgodnej z rozporządzeniem.  
9) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
10) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trud-

nościach ucznia w nauce. 
 

§ 15  

1. Lista zajęć edukacyjnych prowadzonych w poszczególnych klasach I LO na dany rok szkolny jest ustalana na 
ostatnim plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej roku poprzedzającego planowanie tych zajęć.  

2. Lista ta stanowi podstawę do śródrocznego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania świadectw. 
3. Lista zawiera również przedmioty, które na wniosek złożony  przez nauczyciela lub wychowawcę podczas ze-

brania klasyfikacyjnego po pierwszym semestrze, mogą poszczególnym uczniom zostać zaliczone bez wysta-
wiania oceny. 

 

§ 16  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 
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2) klasyfikacyjne 
3) śródroczne i roczne 
4) końcowe 

2. Nauczyciele I LO przyjmują następujące kryteria poszczególnych ocen: 
1) stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyj-

nych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz 
wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu, 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzia-
nych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 

3) Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych 
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jen    st pełne, ale nie prognozuje żadnych kło-
potów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, 

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umie-
jętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego 
kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedz i-
ny edukacji), 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych 
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem za-
pytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w 
innym przedmiotach (dziedzinach edukacji), 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym 
przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowan ia kolej-
nych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych 
przedmiotów (dziedzin edukacji). 

3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali: 
1) celujący - 6  
2) bardzo dobry - 5  
3) dobry - 4 
4) dostateczny - 3 
5) dopuszczający - 2  
6) niedostateczny – 1 

4. Oceny ze sprawdzianów przeprowadzanych w formie pisemnej oraz z części pisemnej egzaminów klasyfikacyj-
nych, poprawkowych i sprawdzających, a także z kartkówek ustala się według następującej skali procentowej: 

95% - 100% - celujący 
86% -   94% - bardzo dobry 
71% -   85% - dobry 
51% -   70% - dostateczny 
36% -   50% - dopuszczający 
0% -   35% - niedostateczny 
 
 

5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują szczegółowe wymagania edukacyjne, konsultując je w 
zespołach przedmiotowych, a następnie przedstawiają je dyrekcji Szkoły dla stwierdzenia ich zgodności z zasa-
dami wewnątrzszkolnego systemu oceniania i z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

6. Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana ze średniej ważonej ze wszystkich ocen cząstkowych,  obliczonej  do 
dwóch miejsc po przecinku. Waga ocen zależy od ocenianej formy, np.: 

 Sprawdzian pisemny, próbny egzamin maturalny–  ocena ma wartość trzykrotną, 

 Kartkówka, odpowiedź ustna, projekt edukacyjny– ocena ma wartość dwukrotną, 

 Aktywność,  praca domowa (np. zadania rachunkowe, wypracowanie, album, plakat, itp), zadanie  – ocena 
ma wartość jednokrotną. 

7. Ocena klasyfikacyjna śródroczna wystawiana jest w następujący sposób: 

 Ocena niedostateczna:  średnia od 0  do 1,74 

 Ocena dopuszczająca:  średnia od 1,75 do 2,50 

 Ocena dostateczna:  średnia od 2,51 do 3,50 

 Ocena dobra:   średnia od 3,51 do 4,50 

 Ocena bardzo dobra:  średnia od 4,51 do 5,00 

 Ocena celująca:  średnia powyżej 5,00 i uczeń spełnia kryteria zawarte w § 16 ust.1 Statutu Szkoły. 
8. Ocena klasyfikacyjna roczna wystawiana jest ze średniej ważonej zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku ze 

wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku szkolnego w sposób określony dla oceny klasyfikacyjnej 
śródrocznej, z zastrzeżeniem, że ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, którego średnia ważona w drugim se-
mestrze wynosi co najmniej 1,51. 
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9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę zaangażowanie, aktyw-
ność i wysiłek wkładany przez ucznia. 

10. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi w bibliotece szkolnej, o  czym 
zostają powiadomieni za pośrednictwem wychowawcy klasy podczas pierwszego zebrania rodziców na początku 
roku szkolnego; fakt poinformowania dokumentowany jest podpisem rodzica (opiekuna)  na liście obecności. 
Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów)  na zebraniu zwalnia wychowawcę z tego obowiązku. 

11. Wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów znajdują się w bibliotece szkolnej i każdy uczeń oraz rodzic 
(prawny opiekun) może z nimi zapoznać się. 

12. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów z przedmiotowym systemem oceniania, 
fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym. 

13. Przedmiotowy system oceniania nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany złożyć w bibliotece szkolnej, aby każdy 
uczeń i jego rodzic  (prawny opiekun) mogli w dowolnej chwili zapoznać się z nim. 

14. 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. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub pona-
dwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu rocz-
nej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną koń-
cową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 17  

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu 

na zasadach określonych przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  uzasadnia ustaloną ocenę.  
4. Uczeń uzyskuje informację o ocenie swoich umiejętności lub ich braku w formie ustnej  lub w formie pisemnych 

recenzji. Rodzice w/w informacje uzyskują poprzez indywidualne kontakty z wychowawcą i nauczycielami przed-
miotów, w trakcie wywiadówek (m.in. 3 razy w roku), poprzez dostęp do e-dziennika oraz poprzez listy pochwal-
ne. 

§ 18  

1. Sprawdzenie dydaktycznych osiągnięć uczniów odbywa się przy pomocy co najmniej trzech z następujących 
form i narzędzi:  
1) prace pisemne, 
2) wypowiedzi ustne,  
3) ćwiczenia praktyczne (utwory i wytwory) narzędzia, przy pomocy których sprawdza się osiągnięcia zawarte 

są w PSO, 
4) inne formy określone w PSO. 

2. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie 
poprzez wystawienie  uczniowi przynajmniej trzech ocen o różnej wadze w każdym semestrze. 

3. Nauczyciel przedstawia uczniom semestralny harmonogram sprawdzianów. Pisemne prace sprawdzające z 
poszczególnych przedmiotów wraz z zakresem materiału powtórzeniowego muszą być zapowiadane uczniom 
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, prace semestralne i całoroczne z dwutygodniowym wyprzedze-
niem, a ich terminy uzgodnione z wychowawcą klasy. Sprawdzianów nie może być więcej jak jeden w ciągu dnia, 
a trzy w tygodniu, chyba, że klasa zgodzi się na to.  

4. O terminach sprawdzianów uczniowie i ich rodzice informowani są za pośrednictwem terminarza w e-dzienniku. 
 

5. Wypracowania i matury próbne powinny być sprawdzone i oddane w ciągu 21 dni, inne sprawdziany  w terminie 
nie przekraczającym 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu sprawdzian traci moc, chyba, że klasa wyrazi zgodę 
na wstawienie do e-dziennika ustalonych przez nauczyciela ocen (pomimo przekroczenia czasu przewidzianego 
na sprawdzenie). Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisemnym zobowiązany jest do uzyskania oceny w terminie 
14 dni od daty jego oddania w wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu czasie i formie. Brak zaliczenia 
sprawdzianu oznacza ocenę niedostateczną. 
 

6. Odpowiedzi pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji i trwające do 20 
minut mogą być niezapowiadane, a ich liczba nie jest ograniczona. Powinny być oddane w ciągu 7 dni. Kartkówki 
nie mogą być poprawione – także ustnie. 
 

7. Uczeń piszący sprawdzian w pierwszym terminie ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze 
sprawdzianu jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych do poprawy 
sprawdzianu oraz dla nieobecnych na sprawdzianie w pierwszym terminie ustala się tylko jeden termin poprawy. 
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Uczniowie nieobecni w pierwszym terminie na sprawdzianie nie mają prawa do jego poprawy po napisaniu w 
drugim terminie. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 

 
8. Z ocen prac pisemnych uzyskanych w pierwszym terminie jak i w terminie poprawkowym ustalana jest średnia 

arytmetyczna i brana jest ona pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej. 
 
9. Pisemne prace sprawdzające nie mogą być przeprowadzane na dzień przed przerwą świąteczną i feriami, ani w 

pierwszym dniu po nich. 
 
10. Wyniki wszystkich pisemnych prac sprawdzających przeprowadzanych w ostatnich dniach roku szkolnego mu-

szą być podane uczniom nie później niż tydzień przed ustaleniem przewidywanych ocen rocznych. 
 

11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w liczbie określonej w PSO, lecz nie częściej niż 2 razy w 
semestrze.  

 
12. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, dłuższej 

chorobie trwającej co najmniej tydzień. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do e-dziennika na życzenie ucznia. 
 
13. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej ( wypadek, śmierć bliskiej osoby i 

inne przyczyny niezależne od woli ucznia) bezpośrednio po znalezieniu się przez niego w trudnej dla niego sytu-
acji.  Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do e-dziennika na życzenie ucznia. 
 

§ 19  

1.  Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz    
możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz usta-
leń 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 specyficz-
nych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spe-
cjalistycznej  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 ćwi-
czeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.  

2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkła-
dany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 20  

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, 
informatyki lub technologii informacyjnej. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwo-
ściach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach ucznia dotyczących uczestniczenia w tych za-
jęciach; opinia powinna być wydana  przez lekarza na czas określony. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wychowania fizycznego , zajęć komputerowych, informatyki lub technolo-
gii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii paradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słu-
chu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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8. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach jest obowiązkowe. 
1) Formy usprawiedliwiania: 

a) zwolnienie lekarskie, 
b) bezpośrednia rozmowa z rodzicem ucznia, 
c) rozmowa telefoniczna z rodzicem ucznia, 
d) usprawiedliwienie pisemne złożone przez rodzica pod warunkiem późniejszej weryfikacji. 

2)  Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić nie później niż 7 dni od jej ustania. W przypadku przedłu-
żającej się nieobecności ucznia na zajęciach (powyżej 3 dni) rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły 
o przyczynie absencji. 
 

 

§ 21  

Ocenę semestralną i roczną z zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, po-
prawne, nieodpowiednie, naganne. 
 

§ 22  

1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych. 
2. Wystawienie uczniowi pierwszej nagannej rocznej oceny z zachowania nie ma wpływu na promocję do  następ-

nej klasy lub ukończenie szkoły. 
3. W przypadku wystawienia uczniowi ponownie drugi raz z rzędu rocznej nagannej oceny z zachowania, rada 

pedagogiczna po dokonaniu pogłębionej analizy wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia, 
decyduje o nie promowaniu ucznia do następnej klasy lub nieukończeniu przez niego szkoły. 

 

§ 23  

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczy-
cieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia roz-
wojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, biorąc pod uwagę 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologicz-
no - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
 

§ 24  
Przy ocenianiu zachowania ucznia nie przewiduje się oceny wyjściowej. 
 

§ 25  
1. Ocena zachowania  ucznia ustalana jest na podstawie poniższych kryteriów: 

1) systematycznie, punktualnie, aktywnie uczęszcza na zajęcia, 
2) przestrzega prawa szkolnego, 
3) osiąga wysokie wyniki w nauce (na miarę swoich możliwości), 
4) sumiennie wywiązuje się z obowiązków wynikających z WSO, 
5) kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza jej obrębem, 
6) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne, 
7) inicjuje pomoc koleżeńską w nauce oraz w rozwiązywaniu innych problemów w klasie, 
8) kultywuje tradycje i obrzędowość klasową i szkolną poprzez uczestnictwo w imprezach określonych w kalen-

darzu imprez szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, 
9) rzetelnie przygotowuje się do konkursów, olimpiad, zawodów szkolnych i  pozaszkolnych, godnie reprezentu-

jąc szkołę, 
10)  Używa języka, który odzwierciedla jego wysoką kulturę osobistą i odpowiedni poziom edukacji, 
11)   przestrzega zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie szkoły, 
12)  nie przejawia żadnych form zachowań agresywnych wobec pozostałych członków społeczności szkolnej, nie 

pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa i nie rozprowadza środków odurzających, promując asertywną 
postawę wobec złych nawyków i nieakceptowanych przez ogół zachowań innych uczniów, 

13)  prezentuje życzliwą i empatyczną postawę wobec otoczenia, przestrzegając w  codziennym postępowaniu 
zasad savoir-vivre’u, 

14)  charakteryzuje się tolerancją wobec odmiennych poglądów, kultury, wiary i przekonań, 
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15)  chętnie i z pasją pracuje na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego (np. działalność charytatyw-
na). 

2. Aby uzyskać wzorową ocenę z zachowania,  uczeń musi spełnić 13 spośród 15 kryteriów (czyli co najmniej 13 
punktów). 

3. Aby uzyskać bardzo dobrą ocenę z zachowania, uczeń musi spełnić 11 spośród 15 kryteriów (czyli co najmniej 11 
punktów). 

4. Aby uzyskać dobrą ocenę z zachowania uczeń musi spełnić 9  spośród 15 kryteriów (czyli co najmniej 9 punktów). 
5. Aby uzyskać poprawną ocenę z zachowania uczeń musi spełnić 8 spośród 15 kryteriów  (czyli co najmniej 8 punk-

tów). 
6. Aby otrzymać nieodpowiednią ocenę z zachowania uczeń musi spełnić 7 spośród 15 kryteriów  (czyli co najmniej  

7 punktów). 
7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

1) wykazuje rażące zaniedbania podstawowych obowiązków uczniowskich, 
2) opuścił ponad 30 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze, 
3) lekceważy społeczność szkolną i działa na jej szkodę, 
4) naraża na niebezpieczeństwo zdrowie własne i innych uczniów oraz pracowników szkoły, 
5) narusza honor szkoły i lekceważy tradycje szkolne, 
6) zachowuje się niegodnie, nie okazuje szacunku innym, 
7) otrzymał liczne uwagi dotyczące braku kultury osobistej. 

8.  W przypadku, gdy jeden z wymienionych w pkt. 7. kryteriów dotyczy ucznia, wychowawca ma prawo ocenić jego 
zachowanie jako naganne. Ocenę naganną zachowania  uczeń może również otrzymać, kiedy nie spełni co na j-
mniej pięciu kryteriów obowiązujących na ocenę wyższą niż naganna. 

 

§ 26  

1. Klasyfikacja roczna odbywa się w ostatni wtorek przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych . 
 
2. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanej ocenie rocznej na 1 tydzień  przed zakończeniem roku 

szkolnego - ustnie oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  
 
3. Informację o przewidywanej ocenie rocznej wychowawca przekazuje rodzicom  za pośrednictwem             e –

dziennika lub w formie pisemnej rodzicom nieposiadającym dostępu do dziennika elektronicznego na 1 tydzień  
przed zakończeniem roku szkolnego. 

 
4. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o ocenie rocznej najpóźniej do godziny 14.00 w ostatni wtorek przed 

zakończeniem roku szkolnego - ustnie oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  
 
5. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej na 3 tygodnie przed klasyfika-

cyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej - ustnie oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  
 
6. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej wychowawca przekazuje rodzicom  za pośrednictwem 

e –dziennika lub w formie pisemnej tym rodzicom, którzy nie posiadają dostępu do dziennika elektronicznego na 3 
tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 
7. Uczeń może starać się uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej, jeżeli: 

1) do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne zgłosi wolę podwyższenia oceny, 
2) ma wszystkie nieobecności na danych zajęciach usprawiedliwione, 
3) w terminach ustalonych przez Przedmiotowy System Oceniania poprawił swoje oceny ze sprawdzianów, 
4) wykazywał się aktywnością na zajęciach edukacyjnych i jest to udokumentowane ocenami w dzienniku lekcyj-

nym, 
5) uzyskał średnią ocenę roczną nie niższą niż ocena przewidywana, 
6) w przypadku niesamodzielnej pracy ucznia na sprawdzianie pisemnym, uczeń nie ma prawa poprawiać oceny 

z tego sprawdzianu i oceny rocznej.  
 
8. W przypadku ucznia wymienionego w ust.5 nauczyciel przeprowadza dodatkowy sprawdzian jego wiedzy i umie-

jętności w formie określonej w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

§ 27  

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się dla potrzeb monitorowania pracy ucznia. 
2. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na pierwszym po-

siedzeniu rady Pedagogicznej. 
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3. Klasyfikacja śródroczna powinna odbyć się w styczniu. 
4. Oceny śródroczne powinny być wystawione najpóźniej na 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 
5. O ocenach śródrocznych wychowawca klasy powiadamia rodziców podczas zebrania rodziców w formie pisem-

nej nie później niż w pierwszym tygodniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub 

utrudnia kontynuowanie dalszej nauki, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnia-
nia braków poprzez: 
1) kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne, 
2) spotkania terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą, 
3) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 
4) pedagogizację rodziców, 
5) indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami. 

§ 28  

1. Uczeń może nie być  klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 
do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach eduka-
cyjnych przekraczających 50% 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 rodzi-

ców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4pkt.2 nie obejmuje wychowania fizycznego oraz do-
datkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 b zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny                    z za-
chowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.8 . 
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania  fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1, 2, 4a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edu-

kacyjnych  w  obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 
szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji, 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowied-

niej klasy. 
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opie-

kunowie ) ucznia. 
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
3) zadania egzaminacyjne, 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

                 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu (danych przedmiotów) ustala z uczniem i jego rodzi-
cami dyrektor nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wycho-
wawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyzna-
czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
Uczeń nieklasyfikowany na I semestr może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja roczna 
obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany nie jest promowany – 
powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję. 

14. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna 
może być zmieniona w  wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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§ 29  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalo-
na niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie 7 dni po 
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacy j-
na zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor powołu-
je komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w 

formie pisemnej i ustnej  oraz ustala ocenę klasyfikacyjną roczną z danych zajęć edukacyjnych, 
2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin egzaminu sprawdzającego ustala się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodni-
czący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edu-

kacyjne. 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodni-
czący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w tej klasie, 
d) pedagog szkolny, 
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną   
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego na-
uczyciela prowadzącego takie same zajęcia; w przypadku powołania nauczyciela z innej szkoły następuje to w  
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. 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 oceny (semestralnej)  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin egzaminu sprawdzającego, 
c) zadania sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 
e) do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
                      a)    skład komisji, 
                      b)    termin posiedzenia komisji, 
                      c)    wynik głosowania, 
                      d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym term i-

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

§ 30  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedosta-
tecznej z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 oraz § 31 ust. 2. 
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2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu eduka-
cyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze 
szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 
danego typy, z uwzględnieniem § 16 ust. 12 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 
niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3.   

 
 

§ 31  

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. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący ko-

misji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną proś-
bę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczy-
ciela prowadzącego takie same zajęcia; w przypadku powołania nauczyciela z innej szkoły następuje to w  poro-
zumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-
nych - w szczególności: 
1) skład komisji, 
2) termin egzaminu poprawkowego, 
3) pytania egzaminacyjne, 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę, 
5) do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

         Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  informatyki, technologii 

informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym termi-

nie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 
końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 
klasę. 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalo-
na niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie 2dni 
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (od przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego).  

 

§ 32  

Sposób ustalenia oceny z egzaminu poprawkowego, sprawdzającego i klasyfikacyjnego dokonuje się, uwzględniając 
średnią ważoną jak dla prac klasowych i odpowiedzi ustnych. 
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DZIAŁ II 
 

ORGANY SZKOŁY 

Rozdział 1  

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 

§ 33  

Zadania i kompetencje Organu Prowadzącego Szkołę oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny nad Szkołą, 
w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w 
sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.  

§ 34  

1. Szkołą kieruje Dyrektor.  
2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.  

§ 35  

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opie-
ki jest Rada Pedagogiczna. 

§ 36  

W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile zostały utworzone zgodnie z unormowaniami 
ustawy i Statutu, Rada Rodziców.  

§ 37  

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej prowadzonej dzia-
łalności. 

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa ust. 1, Dyrektor, organizuje w razie potrzeby 
spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje 
specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.  

§ 38   

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli 
uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w 
sprawach wymienionych w przepisach Ustawy - także organ prowadzący Szkołę.  

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją 
Dyrektora.  

§ 39  

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

§ 40   

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecz-
nych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora. 

§ 41   

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi prze-
pisami, w szczególności w sprawach: 

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
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2) odpowiedzialności porządkowej,  
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  

Rozdział 2  

DYREKTOR SZKOŁY 

§ 42   

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

§ 43   

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły. 
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych Szkoły.  

§ 44   

1. Do właściwości Dyrektora należy w szczególności: 
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły: 

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
b) decydowanie o przyjęciu uczniów do Szkoły lub przyjmowanie uczniów do Szkoły na podstawie 

decyzji komisji rekrutacyjno - klasyfikacyjnej, 
c) skreślanie ucznia z listy uczniów,  
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpo-

czynającymi pracę w zawodzie, określonych w Regulaminie oceniania nauczycieli  
f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, 

2) w zakresie spraw organizacyjnych: 
a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły, 
b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,  
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,  
d) dopuszcza do użytku szkolnego  programy nauczania ogólnego po zasięgnięciu opinii, zgodnie z 

procedurą określoną odrębnymi przepisami.”     
3) w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,  
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim 

środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, 
4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły, 
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,  
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wy-

korzystywania druków szkolnych, 
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remonto-

wych,  
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,  

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz 

dbałości o czystość i estetykę Szkoły,  
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samo-

obrony. 

§ 45  

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących 
nauczycielami. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
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2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 
Szkoły,  

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,  

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepi-
sami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu każdemu niezbędnych warunków,  

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w 
szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,  
b) ustala: 

 regulamin i zasady przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom;  

 regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród dyrektora szkoły; 

 regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;  

 regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;  
c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami, 

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem. 

§ 46   

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz. 

§ 47  

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalno-

ści Rady Pedagogicznej. 

§ 48  

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu 
Uczniowskiego.  

2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mo-
wa w ust. 1, w szczególności: 
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej raport o jakości pracy szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów Szkoły,  
3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły.  

Rozdział 3 

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE 

§ 49   

1. W Szkole tworzy się następujące inne stanowiska kierownicze: 
1) wicedyrektor,  
2) kierownik gospodarczy 

2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 
organu prowadzącego. 

§ 50  

1. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.  
2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga 

się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.  
3. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa Dyrektor, powierzając 

te stanowiska. 
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Rozdział 4  

RADA PEDAGOGICZNA 

§ 51   

W Szkole działa Rada Pedagogiczna.  

§ 52   

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, także inne osoby zaproszone przez 

jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin jej działalności, uchwalony przez Radę - normu-

jący w szczególności następujące zagadnienia: 
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, 
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu 

Szkoły. 

§ 53   

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) uchwalenie po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania,  

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

7) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności, 

8) uchwalanie i nowelizowanie statutu szkoły, 

9) ustalanie, innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej.  
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,  

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi, 

3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,  

4) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

5) projekt planu finansowego Szkoły,  

6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadni-
czego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

8) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.  
3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 
4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) może wnioskować o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego 
w Szkole, 

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.  

Rozdział 5 

RADA RODZICÓW  

§ 54  

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców.  
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnym głoso-

waniu przez ogół rodziców tego oddziału. 
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady przeprowa-

dzania wyborów przedstawicieli rodziców do pracy w radzie Rodziców określa Regulamin działalności Rady 
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Rodziców. 
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem. 
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodzi-

ców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 
 

§ 55  

 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) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowaw   
    czym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowi 
    ska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,   
    nauczycieli i rodziców; 

           2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub pla  
     cówki, 

           3) 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 pe  
    dagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, 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. 

 

§ 56  

1. Zgromadzenie ogółu Rady Rodziców prowadzi organ zwołujący. 
2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu Rady Rodziców mogą wziąć udział: 

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor, 

2) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców, 

3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie. 
3. Obrady Zgromadzenia  Rady Rodziców  są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:  

1) termin i miejsce Zgromadzenia, 

2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, 
jeśli taka sytuacja miała miejsce, 

3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia, 

4) przyjęty porządek obrad, 

5) treść podjętych uchwał, 

6) podpisy prowadzącego i protokolanta. 

§ 57   

1. Uchwały Rady Rodziców i rad oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, w gło-
sowaniu tajnym przy wyborze przedstawicieli lub jawnym w innych sprawach , w obecności co 
najmniej połowy rodziców plus jeden. 

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę 
głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane. 

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 1 pkt.1, oznacza udział rodz i-
ców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców. 

§ 58   

1. Radę Rodziców tworzą wszyscy przewodniczący „trójek Klasowych”.  
2. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący, zastępca prze-

wodniczącego, skarbnik oraz członkowie. 
3. Rada Rodziców wybiera Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz dwaj członkowie. 
4. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły, a w szczególności: 

1) w sprawie utworzenia Rady Szkoły, 
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2) w sprawach określonych w Statucie.  

§ 59   

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na 
wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu. 

Rozdział 6 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

§ 60  

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski. 

§ 61   

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły. 
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
3) Rada Uczniów. 
4) Komisja Rewizyjna.  
5) Rzecznik Praw Ucznia. 

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły. 

§ 62  

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniow-
skiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian 
zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu zgodnie z § 66 Statutu. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie może być sprzeczny ze Statutem. 

§ 63   

1. Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów. 
2. W skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący Samorządów Klasowych. 
3. Rada Uczniów podejmuje wszystkie istotne z punktu działania Samorządu Uczniowskiego uchwały, za wyjątkiem 

uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 
4. Rada Uczniów zbiera się na swych zebraniach przynajmniej raz w miesiącu.  
5. Zebrania Rady Uczniów zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
6. Zwołanie Rady Uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym dru-

gim terminie zebrania Rady Uczniów, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. 
7. Drugi termin zwołania Rady Uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w 

pierwszym terminie. 
8. Zebranie Rady Uczniów prowadzi organ zwołujący. 
9. Obrady Rady Uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:  

1) termin i miejsce zwołania Rady Uczniów. 
2) stwierdzenie prawomocności Zebrania (quorum), a także braku prawomocności  
3) w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce, 
4) listę uczniów uczestniczących w zebraniu oraz listę innych uczestników zebrania, 
5) przyjęty porządek obrad, 
6) treść podjętych uchwał,  
7) podpisy prowadzącego i protokolanta. 

10. Uchwały Rady Uczniów podejmowane są zwykłą większością głosów.  
11. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę gło-

sów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane. 
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§ 64   

1. Rada Uczniów jest jedynym organem mogącym przygotować projekt lub projekty zmian w Regulaminie Samo-
rządu Uczniowskiego. 

2. Wszyscy uczniowie Szkoły mogą zgłaszać projekt Regulaminu lub projekty zmian za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli w Radzie Uczniów. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest wielostopniowo. 
4. Głosowanie odbywa się w klasach przez ogół uczniów zwykłą większością głosów w równym, tajnym, bezpo-

średnim i powszechnym głosowaniu. 
5. Rada Uczniów podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu Samorządu Uczniow-

skiego lub jego zmianę. 

§ 65   

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania zebrań organów Samorządu Uczniowskiego normuje Regulamin 
Samorządu Uczniowskiego.  

§ 66   

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale 
współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu. 

§ 67   

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, 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 do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.  

2. Samorząd Uczniowski ponadto: 
1) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły, 
2) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 
3) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, 
4) występuje w sprawach określonych w Statucie. 
5) wyraża opinię w sprawie nagrody Dyrektora 

DZIAŁ III 

ORGANIZACJA SZKOŁY  

Rozdział 1  

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

§ 68   

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.  
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych 
i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.  

§ 69   

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 
1) plan pracy Szkoły,  
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2) plan rozwoju Szkoły  
3) arkusz organizacji Szkoły.  
4) tygodniowy rozkład zajęć. 

§ 70   

1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na jeden 
rok szkolny. 

2. Plan rozwoju szkoły oparty o wyniki mierzenia jakości określa perspektywiczne zmiany w okresie minimum trzech lat. 
3. Plany pracy i rozwoju Szkół przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza – Rada Pedagogiczna.  

§ 71   

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany 
przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finanso-
wego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę po uprzednim zaopiniowaniu 
przez Organ Nadzorujący Pracę Pedagogiczną szkoły.  

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stano-
wisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych za-
jęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  

§ 72   

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy 
rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 73   

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

Rozdział 2  

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ  

§ 74  

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - 
lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 
w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w ty-
godniowym rozkładzie zajęć. 

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - pięciominutowe, dziesięciominu-
towe oraz tzw. dużą przerwę – dwudziestominutową.  

4. Termin rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia roku, terminy przerw świątecznych i ferii zimowych, zebrań 
Rady Pedagogicznej i zebrań rodziców określa kalendarz roku szkolnego opracowany na podstawie odrębnych 
przepisów przez Dyrektora szkoły. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki 
danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgod-
nym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 
dopuszczonych do użytku szkolnego. 

§ 75   

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć  został 
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
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5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 
 1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia    edukacyjne – z religii oraz zajęcia  

edukacyjne o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,  
organizowane w trybie określonym w odrębnych przepisach.  
 1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzą-

cego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
 2.  Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia   edukacyjne. 
 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 
 4.Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, mogą być przeznaczone na:  

1) zwiększenie. liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony 
do szkolnego zestawu programów nauczania, 

3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wycho-
wawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmioto-
wych, lub w postaci odrębnych zajęć, 

4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydak-
tyczno-wyrównawczych, 

5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego 
planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

6.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć 
z religii/etyki nie może przekroczyć we wszystkich klasach trzyletniego liceum ogólnokształcącego – 35 godzin 
łącznie. 

7.Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.  
8.Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidu-

alnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.  

§ 76   

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe jak języki obce, wychowanie fizyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nad-
obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, między-
oddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z bu-
dżetu Szkoły, nie może być niższa niż 10 uczniów.  

3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, 
grup międzyklasowych.  

4. Podział na grupy jest obowiązkowy:  
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa 

się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, oraz kształcenie zintegrowane,  
2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których 

z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - 
w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,  

5. Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych w liceach ogólnokształcących nie może być niższa niż 15.  
6. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyszkolnych, z uwzględnieniem poziomu 

umiejętności językowych uczniów. Liceum zapewnia uczniom kontynuację nauki języka obcego prowadzonej w 
gimnazjum. 

§ 77   

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki 
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą - po-
szczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 78   

1. Zabrania się na terenie szkoły przeprowadzania imprez i agitacji politycznych oraz rozprowadzania materiałów 
propagandowych o treści politycznej. 

2. Dyrektor Szkoły reguluje z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego rozprowadzanie, ogłaszanie i wywie-
szanie ulotek i innych druków lub informacji na terenie Szkoły. 
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Rozdział 3  

BIBLIOTEKA SZKOLNA  

§ 79  

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydak-
tyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 
wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Do zadań biblioteki szkolnej należą: 
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenie 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 kulturowa i społeczną.  

3. W skład Biblioteki wchodzą:  
1) wypożyczalnia, 
2) czytelnia z możliwością korzystania z urządzeń audiowizualnych, 
3) stanowiska internetowe. 

§ 80   

1. Z Biblioteki mogą korzystać:  
1) uczniowie, 
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,  
3) inne osoby - za zgodą Dyrektora.  

2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

§ 81   

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.  
2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w 

sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  
3. Godziny pracy Biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.  

§ 82   

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki. 
 

Rozdział 4  

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI  

§ 83   

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.  

§ 84  

 
1.   Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należą:  

1) stosowanie się do postanowień Statutu, zarządzeń i wytycznych władz oświatowych     oraz Dyrek-

tora Szkoły 

2) prawidłowa realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego 
3) rytmiczne i zgodne z obowiązującymi kryteriami ocenianie uczniów 
4) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych – w oparciu o analizę ich przy-

czyn 
5) wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz zadań przydzielonych mu w planie pracy 
6) czynne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego i innych zespołów 
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powołanych przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną 
7) dzielenie się swym doświadczeniem oraz pomoc młodym kolegom 
8) pełnienie nieodpłatne czynności dodatkowych zgodnie z przydziałem czynności oraz innych czyn-

ności określonych odrębnymi przepisami 
9) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z oddzielnymi przepisami 

10) dbałość o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny 
11) opieka nad młodzieżą w czasie organizowanych przez szkołę imprez, wyjść i wycieczek 
12) pełnienie dyżurów porządkowych zgodnie z harmonogramem dyżurów 
13) przyjmowanie rodziców i uczniów w wyznaczonych godzinach 
14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 
15) respektowania uprawnień wychowawcy klasy nadanych mu w Statucie 
16) tworzenie dobrej atmosfery i życzliwego klimatu pracy w gronie nauczycielskim 
17) nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
2.    Nauczyciel ma prawo do:  

1)  poszanowania godności osobistej i godności zawodu 
2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych 
3) zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły potrzeb w zakresie materiałów i środków dydaktycznych niezbęd-

nych w wykonywaniu pracy 
4) wyrażania opinii na temat wszystkich spraw szkoły 
5) zgłaszania pod adresem Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły postulatów związanych z pracą 

szkoły 
6) wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad Rady Pedagogicznej i Rady wychowawców 
7) zwracanie się do doradcy metodycznego o pomoc merytoryczną i metodyczną, a także o udział w 

ocenie pracy 
8) proponowanie innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich przeprowadzania 
9) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej oraz 

władz oświatowych 
10) opracowywania autorskich koncepcji, programów oraz planów i ich wdrażania po akceptacji przez 

organy szkoły 
11) wnioskowania prowadzenia badań pedagogicznych oraz udziału w ich przeprowadzeniu 
12)  właściwego doboru treści nauczania wykraczających poza podstawy programowe 
13) wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych 
14) organizowania wyjść i wycieczek przedmiotowych 
15) wnioskowania do wychowawcy o zwołanie zebrania rodziców celem omówienia spraw związanych z 

realizacją swojego przedmiotu, 
 

§ 85  

 

 
1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.  

2. Pedagog szkolny jest współorganizatorem działalności szkoły w zakresie pomocy i opieki wychowawczej  
        nad uczniami 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 
2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 
3) udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku kształcenia, 
4) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 
5) współdziałanie w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, programu wychowawczego, 
6) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów, którzy mają problemy w realizacji    procesu dydaktyczno – 

wychowawczego, 
7) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 
8) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i po-

mocy wychowawczej, 
9) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 
10) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
11) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na 

szczególne trudności, 
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12) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (ko-
rekcja, reedukacja, terapia), 

13) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń 
szkolnych, 

14) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 
15) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym kłopoty w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 
16) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego, „ 

 

§ 86  

 
1. Wychowawcy wszystkich klas tworzą zespół wychowawczy.  
2. Głównym celem zespołu wychowawczego jest ustalenie dla danego poziomu klas  wiodącego w danym roku 

szkolnym problemu wychowawczego i jego realizacji.  
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, w tym: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia 

w rodzinie i w społeczeństwie,  
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy ucznia-

mi a innymi członkami społeczności szkolnej.  
4. Wychowawca w szczególności:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a)    różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
                             b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji  wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działa-
nia wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 
opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodze-
niami),  

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  
a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci,  
b. współdziałania, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec mło-

dzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  
c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,  

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdo l-
nień uczniów.  

5. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze poprzez:  
1) zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującym prawem zapisanym w statucie szkoły oraz dbanie 

o jego przestrzeganie przez wychowanków,  
2) organizację wyjazdów integracyjnych, obozów, warsztatów naukowych i wycieczek,  
3) zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem egzaminu maturalnego oraz uświadomienie im od-

powiedzialności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia,  
4) organizację współpracy z uczelniami wyższymi celem umożliwienia uczniom bezpośrednich kontak-

tów z ich pracownikami i uzyskania pełnych informacji dotyczących uczelni,  
5) zaplanowanie i prowadzenie w ramach lekcji wychowawczych zajęć prorodzinnych z udziałem spe-

cjalistów w określonych dziedzinach, z uwzględnieniem wieku i potrzeb uczniów.  
6. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz współpracy z rodzicami  wychowawca organizuje spotkania z 

ogółem rodziców w klasie.  
7. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i nauko-

wych, uczestniczyć w konferencjach i seminariach organizowanych przez w/w placówki.  
8. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy wypełnianie dokumentacji przebiegu nauczania – e-dziennika, 

arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły. 

§ 87  

 
  
1. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i zespoły problemowo-zadaniowe. 
2. Pracą zespołu kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.  
3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.  
4. Cele i zadania zespołu obejmują: 
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelo-
wania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru pro-
gramów nauczania,  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników na-
uczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla począt-
kujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wypo-
sażenia,  

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych progra-
mów nauczania.  

Rozdział 7  

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 88   

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:  
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszel-

kimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądo-

wych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 
10) do udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie Szkoły i innych instytucji oświatowych lub  
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas za-

jęć pozalekcyjnych, 
12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działają-

cych w Szkole, 
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżą-

cych ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określa WSO..  
3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy. 
4.  W przypadku, gdy uczeń uważa, ze jego prawa nie są przestrzegane, może osobiście, za pośrednictwem  rodz i-

ca (opiekuna), wnieść pisemną skargę do Dyrektora Szkoły. 
1) Skarga ucznia rozpatrywana jest przez Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą zała-

twiania skarg i wniosków. 
2) Od decyzji Dyrektora uczniowi przysługuje prawo odwołania się do właściwego Kuratora Oświaty. 
3) W przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora Szkoły uczeń ma prawo wnieść skargę do właściwego 

Kuratora Oświaty. 
4) Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrywania skargi. 

§ 89   

1. Uczeń biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ma prawo do indywidualnej pomocy nauczy-
ciela. 

2. Uczeń zakwalifikowany do etapu okręgowego lub centralnego olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z zajęć 
szkolnych na tydzień przed terminem zawodów. 

§ 90   

Uczeń wybitnie zdolny lub jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub 
innego nauczyciela uczącego ucznia, z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny tok nauki. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje się na podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 91 
 

1. Uczeń ma prawo do zmiany oddziału w trakcie trwania nauki w I LO. 
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2. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zmianę oddziału przez ucznia pod warunkiem, że: 
1)  w oddziale, do którego uczeń chce się przenieść, jest wolne miejsce, to znaczy, że  liczba uczniów w klasie 

nie przekracza 32, 
         2)  zmiana oddziału występuje nie później niż po drugim semestrze, 

         3) uzyskania pozytywnych opinii wychowawców oddziałów, których przeniesienie dotyczy. 
 

§ 92 

 
1. Uczeń na zajęciach organizowanych przez szkołę zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,  
2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 

a) uczestniczenie w sprawdzianach wiedzy i umiejętności przewidzianych przez PSO 
b) odrabianie prac domowych 
c) przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych. 

4) przestrzegania zasad kultury, 
a) uczeń nie może używać słów i gestów uważanych za obraźliwe 
b) dbać o estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz nosić odświętny strój szkolny podczas uro-

czystości szkolnych, imprez okolicznościowych i podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz 
c) ubiór codzienny ucznia może podkreślać jego osobowość. W doborze ubioru, rodzaju fryzury, b i-

żuterii i makijażu należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy.  
Należy przez to rozumieć następujące ustalenia: 

 ubiór powinien mieć charakter oficjalny, przy zachowaniu osobistych upodobań ucznia, w 
stylu klasycznym lub sportowym, 

 dopuszczalne są kolory o stonowanym odcieniu, 

 noszone koszule, bluzy, podkoszulki (nie na ramiączka), spodnie, spódnice itd. Nie mogą 
zawierać nadruków mających charakter obraźliwy, prowokacyjny lub wywołujący agresję, 

 okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, z głębokimi dekol-
tami, a w zestawieniu ze spódnicą bądź spodniami mają zakrywać cały tułów, 

 dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice, jak i spodnie; zabrania się jednak noszenia 
szortów, a długość spódnic nie może być krótsza niż do połowy uda, 

 chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju w stonowanych kolorach; w mie-
siącach letnich mogą to być krótkie spodnie do kolan, 

 obuwie noszone w szkole powinno być lekkie i wygodne, bezpieczne i zdrowe. W okresie 
jesienno-zimowym obowiązuje zmiana obuwia, 

 fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć 
charakter zbliżony do naturalnego,  

 długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji 
d) Odświętny strój szkolny należy rozumieć jako następujące ustalenia: 

-       dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka z rękawami 

 dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie o klasycznym kroju, ciemna marynarka lub ciem-
ny sweter, koszula w białym lub w innym stonowanym kolorze, krawat. 

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 
7) dbania o dobre imię i honor Szkoły. 
8) Uczeń ma obowiązek zachowywać się godnie, kulturalnie, z szacunkiem wobec nauczycieli, innych pra-

cowników szkoły i pozostałych uczniów. 
9. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu. 

2.   Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły regulują poniższe zapisy: 
1) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć lekcyjnych 

telefony i urządzenia są wyłączone. 
2) nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie za zgodą fotografowanego lub 

nagrywanego. 
3) w przypadku niedostosowania się do powyższych zapisów, telefon lub urządzenie elektroniczne zostanie 

zabrane do depozytu i zwrócone rodzicom.  

§ 93 

1. Ucznia można nagrodzić za: 
1) wybitne osiągnięcia w nauce, 
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2) osiągnięcia sportowe, 
3) pracę społeczną, 
4) wzorową postawę. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:  
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, 
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,  
4) dyplom uznania dla ucznia od Dyrektora, 

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody 
w innej formie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Wychowawca lub Samorząd 
Uczniowski z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

§ 94 

1. Uczeń powinien zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, 
organizacji lub instytucji upoważnionych do wydawania takich, za naruszanie przepisów lub zarządzeń pozasz-
kolnych, udokumentowanych faktami oraz odpowiednimi orzeczeniami, a w szczególności za następujące wy-
kroczenia: 
1) aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec kolegów lub pracowników szkoły, 
2) palenie papierosów, 
3) spożywanie alkoholu, 
4) używanie narkotyków, 

2. Za wykroczenia wymienione w ust. 1 uczeń powinien być ukarany: 
1) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy za: 

a) jednostkowe aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec kolegów lub pracowników szkoły, 
b) jednostkowe palenie papierosów, 

2) Upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły za: 
a) sporadyczne aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec kolegów lub pracowników szkoły, 
b) sporadyczne palenie papierosów, 
c) jednostkowe spożywanie alkoholu, 

3) Zawieszeniem w niektórych prawach ucznia (prawie do zajęć pozalekcyjnych, do udziału w dyskotekach  
i wieczorkach klasowych i szkolnych, do udziału w wycieczkach, do reprezentowania klasy lub szkoły  
w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych turniejach) za: 

a) wielokrotne aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec kolegów lub pracowników  szkoły, 
b) wielokrotne palenie papierosów, 
c) sporadyczne spożywanie alkoholu, 
d) jednostkowe spożywanie narkotyków. 

4) Przeniesieniem do równoległej klasy za: 
a) bardzo częste aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec kolegów lub pracowników szkoły, 
b) bardzo częste palenie papierosów, 
c) wielokrotne spożywanie alkoholu, 
d) sporadyczne spożywanie narkotyków. 

5) Skreśleniem z listy uczniów za: 
a) nagminne aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec kolegów lub pracowników szkoły, 
b) nagminne palenie papierosów, 
c) nagminne spożywanie alkoholu, 
d) nagminne spożywanie narkotyków, 
e) po popełnieniu czynów mających znamiona przestępstwa, 
f) za nagminne opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, 
g) za popełnienie przestępstwa udokumentowane prawomocnym wyrokiem sądu. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego wykroczenia. 
4. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 
5. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt 1 nakłada Dyrektor. 
6. O nałożonej karze informuje się rodziców. 
7. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic  

w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6.  Pełnoletni uczeń może wnieść odwołanie samo-
dzielnie. 

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest  
ostateczne. 

9. Uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek poinformować wychowawcę lub Dyrektora szkoły o popełnieniu 
wykroczenia przez ucznia. 



 

 - 30 - 

10. W przypadku wykroczeń nie ujętych w ust. 2 pkt 1 - 4, decyzję o wymierzeniu kary podejmuje wychowawca lub 
Dyrektor Szkoły. 

11. Od kar nakładanych przez Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 10 - 11, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Przepisy ust. 7 i ust. 8 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor  
zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

12. Skreślenia ucznia z listy uczniów, w formie decyzji administracyjnej, dokonuje Dyrektor. Skreślenie następuje na 
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

13. Zastosowanie kary, o której mowa w ust.2 pkt 5 lit.g jest obligatoryjne. 
14. W przypadku kary, o której mowa ust. 2 pkt 5 uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników  obrony. Wychowaw-

ca i pedagog szkolny są z urzędu rzecznikami ucznia. 
15. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołem zebrania 

Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ucznia. 
16. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 2 pkt 5, za poręczeniem właściwego 

zachowania ucznia, udzielonym prze nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców. 
17. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 8 - 10 określają odrębne przepisy. 

Rozdział 5  

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

§ 95 

 
1.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez      

nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem szkoły (w trakcie wycieczek).  
2. Podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowa-

dzący zajęcia, przebywający cały czas w sali. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowa-
nia Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.  

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi 
nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.  

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym - o wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku Szkoły 
decyduje woźny (dozorca), mający prawo zatrzymywania wszystkich osób.  

5. Woźnemu (dozorcy) nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób, co do których nie ma pew-
ności ich poprawnego zachowania. O zatrzymaniu woźny (dozorca) ma obowiązek natychmiast powiadomić 
Dyrektora Szkoły (wicedyrektora).  

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi ze-
wnętrzne sali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się 
na obiekty sportowe.  

7. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników 
obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 
Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów określa regulamin.  

8. Za organizację szatni szkolnej odpowiada woźny. Uczniom nie wolno bez pozwolenia woźnego wchodzić do 
szatni.  

9. Uczniowie kończący naukę w Szkole oraz zmieniający szkołę obowiązani są rozliczyć się ze zobowiązań 
wobec Szkoły najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wypełniając 
kartę obiegową. Wzór karty obiegowej ustala w porozumieniu w Radą Rodziców Dyrektor Szkoły.  

10. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły (Wicedyrektora). Wycieczki 
szkolne (imprezy) oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

11. Dyrektor Szkoły organizuje dla wszystkich pracowników szkoły określone w przepisach szkolenia BHP i 
ochrony przeciwpożarowej oraz okresowe badania kontrolne zdrowia. 

12. Dyrektor Szkoły przeprowadza z pomocą wszystkich pracowników Szkoły okresowe ćwiczenia przeciwpoża-
rowe, informując w ten sposób uczniów o drogach ewakuacyjnych, sygnałach alarmowych i sposobie wła-
ściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. 

13. Dyrektor Szkoły dba o należyty stan techniczny budynków i urządzeń, przeprowadzając okresowe przeglądy 
i niezbędne remonty.  
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§ 96 

Szkoła  w miejscach, w których uczniowie mają dostęp do Internetu,  jest zobowiązana podejmować działania 
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego roz-
woju poprzez w szczególności zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

§ 97 

1. W celu zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum bezpie-
czeństwa po odbytych zajęciach organizowane są dyżury nauczycieli. Dyżur jest integralną częścią procesu dy-
daktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

2. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty, łączniki i boisko szkolne  
3. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują w wyznaczonych przez dyrektora sek-

torach w liczbie osób zapewniającej bezpieczeństwo przebywających na boisku dzieci.  
4. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.  
5. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7

45
.  

 § 98 

1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedo-
puszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po scho-
dach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, siadanie na balustradach itp.  

2. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i 
egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:  
1) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w łącznikach, sanitariatach oraz w za-

kamarkach;  
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie roz-

mów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rze-
telnym pełnieniu dyżurów.  

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym 
fakcie dyrektora (wicedyrektora).  

5. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku 
na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).  

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) zauważone zagrożenie, którego nie 
jest w stanie sam usunąć.  

7. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.  
8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmie-

rzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 

 § 99 

 
1. Dyżury przydziela lub zwalnia z nich: 

1) dyrektor szkoły 
2) wicedyrektor szkoły 

2. Dyżury pełnią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Częstotliwość pełnienia dyżurów zależy od wypracowywanego tygodniowego pensum i ustalana jest proporcjo-

nalnie.  
4. Zmiany wymiaru dyżurów dokonuje się w miarę potrzeb.  
5. Z pełnienia dyżurów może być zwolniony: 

1) opiekun Samorządu Szkolnego 

2) kobiety w ciąży i w okresie karmienia 

3) nauczyciele protokołujący zebrania Rady pedagogicznej 

4) nauczyciel - bibliotekarz  
6. Doraźnie z dyżuru zwolniony jest nauczyciel 

1) korzystający ze zwolnienia lekarskiego 
2) przebywający z uczniami na wycieczce  
3) przebywający na kursach, szkoleniach, urlopach itp.  

7. Doraźnie dodatkowy dyżur może być przydzielony każdemu nauczycielowi nie objętemu w tym czasie obowiązkiem 
dyżurowania.  
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Rozdział 9  

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

§ 100 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu zasadę powszechnej dostępności. 
2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem 

Prowadzącym Szkołę.  
3. Dyrektor Szkoły powołuje w każdym roku na sześć miesięcy przed rekrutacją Komisję Kwalifikacyjno-Rekruta-

cyjną. 
4.   1)  Dyrektor I LO -  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego -  

uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe, finansowe i tradycje szkoły, 
ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w proponowanych uczniom oddziałach na początku 
etapu edukacyjnego. 

        2)  Listę przedmiotów i nazwy oddziałów o których mowa w pkt.1. ogłasza się w regulaminie rekrutacji oraz w    
materiałach promocyjnych do rekrutacji na kolejny rok szkolny.” 

 
 

 § 101 

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:  
1) ustala listę kandydatów do I LO;  
2) ustala listę kandydatów do I LO zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczeń o 

uzyskaniu tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. 
3) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz kwalifikacyjne zgodnie z zasadami i terminarzem określo-

nymi w aktualnym zarządzeniu w sprawie rekrutacji  Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz w Statucie 
Szkoły;  

4) ustala listę przyjętych do klas pierwszych I LO na dany rok szkolny;  
5) sporządza protokół postępowania.  

 2.   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są: 
         1)  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, 
2) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i dwoch przedmiotów zgodnych 

z dalszym kierunkiem kształcenia. Przedmiotami zgodnymi z dalszym kierunkiem kształcenia są dla klas: 
Hipokrates – biologia i chemia, Ksenofont – geografia i matematyka, Pitagoras – fizyka i matematyka, So-
fokles – historia i wiedza o społeczeństwie. 

3) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 
4)   dla kandydatów, którzy na podstawie zwolnienia przez dyrektora CKE  nie składali egzaminu gimnazjalnego  

– liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia edukacyjne mnoży się przez dwa. 
           
3.   Rekrutacja do klas prowadzona jest łącznie. O przyjęciu do wybranej klasy decyduje suma uzyskanych punktów i  

deklaracja wyboru kierunku. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych   
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz innych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gim-
nazjum jest corocznie ustalany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną i ogłaszany w regulaminie. 

4. Do klas z innowacjami pedagogicznymi prowadzi się odrębną  rekrutację. 
5. Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz osoby umieszczone w rodzi-

nach zastępczych, 
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program 

lub tok nauki, 
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej, 

4) lepszy wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w punktach na zaświadczeniu, 
5) wyższa średnia arytmetyczna ocen z zajęć edukacyjnych branych pod uwagę  w procesie rekrutacji do wy-

branej klasy. 
6. Kolejność na liście przyjęć do liceum ustala się następująco:  

1) kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego (uprawnieni do zwolnienia);  
2) kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym uzyskali największą liczbę punktów;  
3) przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna uwzględniając zapis pkt. 5.  
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7. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala listę nieprzyjętych, na której znajdą się kandydaci z największą, lecz 
niewystarczającą do przyjęcia do liceum liczbą punktów.  

8. Kandydaci z listy nieprzyjętych mogą zostać przyjęci na zwolnione miejsca w toku rekrutacji uzupełniającej. 
9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 dni od daty ogłosze-

nia listy kandydatów. 
 
 
 

Rozdział 10  

ZASADY PRZECHODZENIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY DO SZKOŁY 

 

§ 102 

1. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego 
typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły. 
2. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.  
 3. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy 
lub na odpowiedni okres szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. 

 DZIAŁ IV  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 § 103 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa. 
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
 
 

§ 104 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez 
umieszczenie Statutu w bibliotece szkolnej.  
 

 § 105 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 września 2015 roku..  
 

 
 

 
 

      
 

 
  

 

                                                                      


