
Uchwała Nr  18 /2014/2015  

Rady Pedagogicznej  
I Liceum Ogólnokształcącego  

im. St. Wyspiańskiego w Mławie 

z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie I LO w Mławie. 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), Rada Pedagogiczna 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Statucie I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr 1/2008/2009 Rady Pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie z 

dnia 16 września 2008 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły ze zmianami uchwałami 

Rady Pedagogicznej (Nr 2/2010/2011 z dnia 22 września 2010 r., Nr 12/2011/2012 z dnia 16 

lutego 2012 r., Nr 14.2011/2012 z dnia 14 marca 2012 r., Nr 19/2011/2012 z dnia 29 maja 

2012 r., Nr 20/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Nr 1/2013/2014 z dnia 11 września 2013 r.)  

 

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W §5 ust.3 otrzymuje  brzmienie: 

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

                 integracyjne”. 

 

2. W § 10 ust.9 – zostaje skreślony. 

 

3. W § 10  ust.14 punkt 2 – zostaje skreślony. 

 

4. W § 10, ust.14  punkt 5 - otrzymuje brzmienie:    

„5) Oceny przedmiotowe, oceny zachowania, oceny klasyfikacyjne i bieżące, 

frekwencja, terminy sprawdzianów, są zapisywane w prowadzonym w szkole 

dzienniku elektronicznym.” 

 

5. W §13  w ust. 3 dodano słowa: „obowiązków określonych w statucie”, 

 

6. W §13  ust. 4 dodano punkt 6 w brzmieniu:  

     „6) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien uczyć się dalej.” 

 

7. W §16 dodano punkt 1w brzmieniu:  

     „1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne 



3) śródroczne i roczne 

4) końcowe”. 

     Pozostałe punkty zmieniają numerację. 

 

8. W §16 ust. 14 otrzymuje brzmienie:  

„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 ponadwojewódzkim lub 

tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.” 

 

9. W §19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„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 ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno--

terapeutycznym,  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia;  

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,   

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.”  

 

10. W §20 w ust. 4 usuwa się słowo „(semestralnej)”. 

 

11. W §28 ust.13 – zostaje skreślony.  

 

12. W §31 punkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„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 ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (od przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego).” 

 

13. W § 62, ust. 2 punkt 5 – zostaje skreślony. 

 

14. W § 75 ust. od 1 do 3 otrzymują brzmienie: 

„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;  

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 prowadzącego 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.” 

 

15. W § 76 ust.3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, 

w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, 

kształcenie zintegrowane”. 

 

16. W § 76 ust.4  punkt 3 – zostaje skreślony. 

 

17. § 84 –  zostaje skreślony. 
 

18. W § 88 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy wypełnianie dokumentacji przebiegu 

nauczania - e- dziennika, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i świadectw 

ukończenia szkoły”. 
 

19.  W § 90 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w 

sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń 

nieprzygotowania do zajęć, określa WSO .” 

 

20. W § 90 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy uczeń uważa, ze jego prawa nie są przestrzegane, może 

osobiście, za pośrednictwem  rodzica (opiekuna), wychowawcy wnieść pisemną skargę 

do Dyrektora Szkoły”. 

 

21. W § 96 ust. 4 – zostaje skreślony. 

 



22. W § 97 ust.9 -  zostaje skreślony. 
 

23.  Dodaje  się § 97a w brzmieniu: 

„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 rozwoju poprzez w szczególności 

zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.”. 

 

24. W § 99 ust.2 pkt 2 – skreślony. 

 

25. W § 100 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Z pełnienia dyżurów może być zwolniony: 

1) opiekun Samorządu Szkolnego 

2) kobiety w ciąży i w okresie karmienia 

3) nauczyciel protokołujący zebrania Rady Pedagogicznej 

4) nauczyciel – bibliotekarz”.  

 

26. Po § 102, dodaje  się rozdział 10 w brzmieniu:  

„Rozdział 10  ZASADY PRZECHODZENIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY DO SZKOŁY 
§ 103 

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.”. Następne paragrafy zmieniają numerację. 

§2 

Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania Przedmiotowych Systemów Oceniania do 

znowelizowanych zapisów WSO w ciągu trzech dni od podjęcia uchwały. 

§3 

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

                     

                                                                                          Przewodniczący Rady Pedagogicznej        

mgr Przemysław Kubiński 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


