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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 

W HRUBIESZOWIE 

 

 

STATUT 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W HRUBIESZOWIE 

 

Statut ustanowiony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28.11.2019 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku. 
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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);  

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

z 2017 r. poz. 60 ze zm.); 

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

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019, poz. 1148 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967, poz. 2245  i Dz.U. 

z 2019 poz.730, poz. 1287 ze zm.); 

6. Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw dotyczące: 

1) ramowego statutu szkół publicznych; 

2) oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów; 

3) warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół; 

4) organizacji i sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; 

5) zasad wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych; 

6) zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

szkołach. 

7. Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Rady Powiatu w Hrubieszowie w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 

3 w Hrubieszowie w II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Spis treści 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne ………………………………………………... 

Rozdział II – Cele i zadania Szkoły……...………………………………………… 

Rozdział III – Organy Szkoły……………………………………………………… 

Rozdział IV – Organizacja pracy Szkoły ……………………….............................. 

Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły................................................. 

Rozdział VI –Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów………………………. 

Rozdział VII – Uczniowie Szkoły………..………………………………………... 

Rozdział VIII – Zasady gospodarki finansowej……………………………………. 

Rozdział IX –Postanowienia końcowe ……………………………......................... 

 

 

 

 

 



 4 

Misję II Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie wyrażają słowa: 

Nie ma większego bogactwa od rozumu i lepszego dziedzictwa, niż dobre 

wychowanie. 

 

§ 1 

WIZJA SZKOŁY  

Jesteśmy Szkołą: 

1) zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości ucznia, 

2) sprzyjającą rozwojowi talentów, 

3) dbającą o dobre wychowanie uczniów, 

4) przygotowującą do dalszego kształcenia na miarę wyzwań współczesnego świata, 

5) promującą zdrowy styl życia i dbałość o naturalne środowisko, 

6) uczącą poszanowania godności własnej i innych.    

Intencją grona pedagogicznego jest pamiętanie, że okres nauki to także piękny czas młodości i 

należnych jej praw.  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

2. Liceum/Szkole – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie w 

Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie, 

3. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, 

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole 

Szkół nr 3 w Hrubieszowie, 

5. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 w 

Hrubieszowie, 

6. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie, 

7. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

nr 3 w Hrubieszowie,  

8. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad nimi z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół nr 3 w Hrubieszowie, 

9. organie prowadzącym  - należy przez to rozumieć Powiat Hrubieszowski, 

10. organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
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§ 3 

1. Nazwa Szkoły brzmi: II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie. 

2. II Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie. 

3. Siedziba II Liceum  Ogólnokształcącego mieści się w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 

11. 

4. Siedziba Zespołu Szkół nr 3 znajduje się w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 11. 

§ 4 

1. Organem prowadzącym II Liceum jest Powiat Hrubieszowski. 

2. Siedziba Organu prowadzącego znajduje się w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 32. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. 

4. Szkoła posiada własną obsługę administracyjno-finansową. 

§ 5 

1. Liceum jest publiczna szkołą ponadpodstawową, a w przypadku oddziałów utworzonych na 

podbudowie gimnazjum szkołą ponadgimnazjalną, której ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Cykl kształcenia trwa:  

1) 4 lata w klasach, których uczniowie są absolwentami 8-letnich szkół podstawowych; 

2) 3 lata w klasach, których uczniowie są absolwentami szkół gimnazjalnych. 

3. Nauka w klasach na podbudowie szkoły gimnazjalnej będzie obejmowała lata szkolne: 

a) 2019/2020, 

b) 2020/2021, 

c) 2021/2022. 

4. Nabór do Liceum odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji. 

5. Przepisy statutu stosuje się odpowiednio w klasach na podbudowie szkoły gimnazjalnej. 

§ 6 

1. Liceum używa pieczęci urzędowych o wzorze i treści ustalonej odrębnymi przepisami: 

1) okrągłej o średnicy 36 mm z godłem, 

2) okrągłej o średnicy 20 mm z godłem. 

2. Liceum używa pieczęci szkolnych: 

1) podłużnej z adresem szkoły, 

2) podłużnej z adresem szkoły, REGONEM i NIP-em. 

3. Szkoła używa tablic  o wzorze treści ustalonej odrębnymi przepisami. 

§ 7 

1. Szkoła umożliwia naukę obcokrajowcom na zasadach określonych w polskim 

ustawodawstwie oświatowym. 

2. Szkoła umożliwia uczniom, na podstawie odrębnych przepisów, uczestnictwo w zajęciach z 

religii lub etyki. 

3. Szkoła umożliwia uczniom, na podstawie odpowiednich przepisów, uczestnictwo w zajęciach 

wychowanie do życia w rodzinie. 
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§ 8 

Statut stanowi podstawę prawną działalności Liceum, a jego postanowienia obowiązują 

wszystkich pracowników Szkoły, uczniów, rodziców. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 9 

W Szkole za podstawę działalności przyjmuje się, że: 

1) w procesie nauczania i wychowania respektowany jest chrześcijański system wartości i 

wynikające z niego uniwersalne zasady etyczne, 

2) oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze obejmuje całą osobowość ucznia, jego sferę 

moralną, umysłową, fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną,  

3) w procesie wychowania i kształcenia realizowana jest zasada podmiotowości uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

4) w całym procesie oddziaływania edukacyjnego wspiera się w szczególny sposób rodzinę 

i rodziców jako pierwszych wychowawców ucznia. 

§ 10 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz uwzględnia idee zawarte w 

Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym Szkoły. 

2. W szczególności Szkoła: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły i 

zdania egzaminu maturalnego, 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia, w tym planowania kariery zawodowej, 

3) wyposaża ucznia w umiejętności niezbędne do samodzielnego pogłębiania wiedzy 

(strategia uczenia się przez całe życie) i podejmowania ważnych życiowych decyzji, 

4) uczy nabywania przez uczniów kompetencji społecznych, takich jak: umiejętność 

współpracy, zarządzania, rozwiązywania konfliktów, 

5) dba o rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia, w tym zachęca do udziału w 

olimpiadach, konkursach, różnorodnej działalności kulturalnej i turystyczno-

krajoznawczej, 

6) realizuje założenia edukacji zdrowotnej, w tym promuje inicjatywy i działania 

związane z ochronę zdrowia i zdrowego trybu życia, 

7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i medialnym.  

3. Ponadto Szkoła: 

1) organizuje prawidłową realizację procesu nauczania oraz zapewnia właściwy i 

bezpieczny pobyt na terenie Szkoły, 
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2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań 

określonych w przepisach prawa oświatowego, a dostosowane do warunków Szkoły 

i wieku uczniów, 

3) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

§ 11 

1. Szkoła, realizując cele i zadania, uwzględnia:  

1) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, który w sposób całościowy opisuje 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, 

opiekuńczym, a który jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 

2) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, w którym zawarte są i realizowane treści i 

działania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły i Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania zawarte w podstawie 

programowej.  

§ 12 

Cele i zdania,  o których mowa w §10, są osiągane poprzez: 

1) współdziałanie z uczniem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych, 

2) współdziałanie z rodzicami uczniów, 

3) współdziałanie nauczycieli celem osiągnięcia optymalnych wyników w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

4) organizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

5) podejmowanie działań umożliwiających poznawanie dziedzictwa kulturowego, 

zasobów przyrodniczych i walorów turystycznych, 

6) przygotowanie uczniów do angażowania się w życie społeczne przez wspieranie 

działalności na forum Szkoły i w środowisku zewnętrznym, 

7) bieżące monitorowanie pracy Szkoły celem podnoszenia jej jakości. 

§ 13 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi w oparciu o porozumienia i umowy partnerskie oraz 

doraźnie realizując bieżące potrzeby uczniów. 

§ 14 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami 

zajmującymi się poradnictwem i pomocą specjalistyczną. 

2. Koordynatorem współpracy jest pedagog szkolny. 

§ 15 

1. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
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2. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-

psychologicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uwzględnia rozpoznawanie i zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 

3) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i integracyjne, 

4) zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, 

6) porad i konsultacji, 

7) współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc, 

8) warsztatów lub zajęć. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana  wychowawcom, nauczycielom, 

rodzicom w formie porad, konsultacji, szkoleń. 

7. Szczegółowe cele, zasady i formy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz 

zakres jej świadczenia, w tym współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i 

specjalistyczną pomoc, zostały określone w odrębnych przepisach - dokumencie 

wewnętrznym „Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” dostępnym w dokumentacji Szkoły. 

§ 16 

Szkoła zapewnia uczniom realizację zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub specjalistycznej oraz w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

(opracowanie IPET-u) i orzeczeniu o kształceniu indywidualnym. 

§ 17 

Szkoła wykonując zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze szczególną pomoc 

zapewnia uczniom: 

1) rozpoczynającym naukę w Liceum, 

2) niepełnosprawnym i przewlekle chorym, 

3) z orzeczeniem o potrzebie udzielenia takiej pomocy, 

4) tym wszystkim, którym z powodów uwarunkowań rodzinnych jest taka pomoc 

niezbędna. 

§ 18 

Liceum realizuje zasady pomocy uczniom o różnorodnych  potrzebach materialnych w 

porozumieniu z instytucjami działającymi na rzecz w/w pomocy na podstawie odrębnych 

przepisów. 
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§ 19 

1. Szkoła pełni zadania opiekuńcze. 

2. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć szkolnych  

odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

2) nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć w pracowniach i 

pomieszczeniach dydaktycznych,  

3) opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawują nauczyciele 

pełniący dyżury na korytarzach oraz na boisku szkolnym zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Dyrektora, 

4) podczas zajęć prowadzonych poza systemem klasowo-lekcyjnym nauczyciel 

organizujący te zajęcia sprawuje opiekę nad uczestniczącymi w nich uczniami, 

5) w czasie organizowanych przez szkołę wycieczek, rajdów, biwaków, wyjazdów do 

teatrów, kin lub innych imprez uczniowie przebywają pod bezpośrednią stałą opieką 

nauczyciela/nauczycieli-opiekunów z uwzględnieniem zasad wynikających z 

obowiązujących przepisów. 

3. Szkoła zapewnia warunki bezpiecznego pobytu poprzez: 

1) zabezpieczenie pomieszczeń i sprzętu oraz stworzenie warunków pracy i nauki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz szczegółowym regulaminem BHP 

Szkoły. 

2) ochronę życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w czasie trwania zajęć 

obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych, 

3) objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem monitoringu wizyjnego w celu 

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

4) współpracę z policją i innymi służbami na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 20 

1. W Liceum funkcjonuje koordynator do spraw bezpieczeństwa. 

2. Funkcje tę pełni osoba powołana zarządzeniem Dyrektora. 

3. Główne zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa polegają na: 

1) koordynowaniu działań w zakresie bezpieczeństwa, 

2) organizowaniu planowanych działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa. 

4. Szczegółowe cele i zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa regulują odrębne przepisy. 

 

§ 21 

1. W celu zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem zadań realizowanych w stanach 

gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia państwa, a także w czasie 

wojny, w Szkole funkcjonuje Stały Dyżur Zespołu Szkół nr 3. 

2. W liceum funkcjonuje „Stały Dyżur” Dyrektora Szkoły. 

3. Szczegółowe zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru w stanach 

gotowości określa ,,Instrukcja Stałego Dyżuru Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie” 

stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 2/2018 z dnia 10.10.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół 
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nr 3 w Hrubieszowie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Zespołu Szkół nr 3 w 

Hrubieszowie w stanach gotowości obronnej państwa. 

 

§ 22 

1. Szkoła przygotowuje szczegółowy program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego – zatwierdzany każdego roku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przez 

Dyrektora. 

2. Działalność szkolnego doradcy zawodowego dotyczy: 

1) rozpoznania potrzeb i preferencji edukacyjnych uczniów oraz ewentualnego kierunku 

kształcenia i zawodu, 

2) podejmowanie działań dotyczących systemu orientacji i doradztwa zawodowego, 

3) współpracę z wyższymi uczelniami, 

4) gromadzenie i aktualizację potrzeb, z zakresu doradztwa zawodowego, w planie pracy 

wychowawczej szkoły na dany rok szkolny. 

3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 

nauczycielami. 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, 

2) udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu 

kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej w Szkole, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

6) prowadzenie przez doradcę zawodowego zgodnie z przepisami dokumentacji. 

3.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez: 

1) omawianie w/w tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

2) realizowanie w/w tematyki na zajęciach z innych przedmiotów, 

3) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, 

4) spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych, 

5) spotkań z przedsiębiorcami oraz instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, 

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

7) włączenie absolwentów Szkoły w działania dotyczące wyboru kształcenia w następnym 

etapie edukacyjnym, 

8) włączenia rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów do pomocy w świadomym i 

dojrzałym wyborze dalszej drogi życiowej, 

9) indywidualną pracę z uczniem pod kątem planowania kariery zawodowej. 

 

§ 23 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, mając na uwadze dobro uczniów, 

współdziałają ze sobą w zakresie wychowania, nauczania, opieki i profilaktyki uwzględniając w 

szczególności potrzeby rozwojowe młodzieży oraz potrzeby lokalnego środowiska. 
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Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY 

§ 24 

Organami Liceum są: 

1) Dyrektor Liceum, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski.  

 

§ 25 

Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Liceum na zewnątrz. 

§ 26 

1. Dyrektor Liceum: 

1) kieruje bieżącą  działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

oraz zarządzenia organu nadzorującego Szkołę, 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

8) stwarza warunki do działania w Szkole – za zgodą rodziców uczniów niepełnoletnich i 

zgodą osobistą uczniów pełnoletnich – wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wspierająca funkcję 

wychowawczo-dydaktyczną Szkoły, 

9) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły, 

10) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

2. Dyrektor może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych 

w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej lub na 

pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 

wyznaczyć nauczyciela opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 
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4. Ponadto Dyrektor: 

1) dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 

2) podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników obowiązujących w Szkole, 

3) ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, 

4) przygotowuje arkusz organizacji Szkoły, 

5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego przeprowadzanego 

w Liceum. 

5. Do zakresu zadań Dyrektora należy: 

1) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły, 

2) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

3) dbanie o powierzony majątek Liceum, 

6. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 5, Dyrektor podlega nadzorowi organu 

prowadzącego na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

7. Dyrektor w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

8. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej 

nad uczniami zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 27 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły.  

§ 28 

Dyrektor Liceum może, po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju. Wzór 

jednolitego stroju określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. 

 

§ 29 

Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 30 

1. W celu wspomagania Dyrektora tworzy się stanowiska: 

1) Wicedyrektora, 

2) głównego księgowego. 



 13 

2. Powierzenia funkcji wicedyrektora wraz z określeniem zakresu obowiązków, a także jego 

odwołania, dokonuje Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz 

Rady Pedagogicznej. 

§ 31 

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

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:  

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

4) w miarę bieżących potrzeb. 

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

inicjatywy przewodniczącego, organu  prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

6. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.  

Nieobecność, z powodów szczególnie uzasadnionych, może być usprawiedliwiona przez 

Dyrektora.  

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

zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

8. Członkowie i inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania 

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

uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły. 

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

10. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Szkoły. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co 

najmniej ½ członków. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 
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6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły. 

15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i uchwala jego zmiany 

lub uchwala statut. 

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić wnioskiem o odwołanie nauczyciela  ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

17. Rada Pedagogiczna wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez 

nią programu wychowawczo-profilaktycznego. 

18. W przypadku, gdy przepisy ogólne nie precyzują postępowania w sytuacjach 

nieprzewidzianych tymi przepisami, to Rada Pedagogiczna ma prawo określić sposób 

postępowania nauczycieli. 

  

§ 32 

1. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w § 31  ust. 14 pkt 2, o 

wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor. 

2. W przypadku, gdy Dyrektor Liceum nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, 

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący Szkołę. 

3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i 

kompetencje, o których mowa w ust. 1, wykonuje odpowiednio Zarząd Powiatu. 

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

Liceum, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio Dyrektor Szkoły 

lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

§ 33 

Rada Pedagogiczna  opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

z uwzględnieniem wniosków Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

2) projekt planu finansowego Szkoły, 

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

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w Szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

6) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 

 

§ 34 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa (o których mowa w § 31 ust. 14). 

2. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór jest ostateczne. 

 

§ 35 

Na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty może być utworzona Rada Szkoły. Do 

czasu utworzenia Rady Szkoły zadania tego organu wykonuje Rada Pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 36  

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

2. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z 

Radą Rodziców. 

3. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i 

wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzą: 

1)  przedstawiciele (po jednym z każdego oddziału), wybrani w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2) w wyborach, o których mowa w pkt. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku 

szkolnym. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem Szkoły. 

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5, określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych  Rady Rodziców, 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 11, należy: 

1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-

profilaktycznego Liceum, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  

wychowania, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora, 

4) opiniowanie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. 

8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

określa regulamin Rady Rodziców. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 
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10. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Liceum z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.  

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

porozumienia  z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu 

uchwalenia nowego.   

 

§ 37 

1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy 

uczniowie Szkoły.  

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.  

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 

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

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu. 

5. Samorząd Uczniowski wnioskuje o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady 

Ministrów.   

6. Pozostałe kompetencje i działania Samorządu Uczniowskiego są określone w planie pracy 

Samorządu i znajdują się w dokumentacji Szkoły. 

7. Przedstawiciel wskazany przez organ Samorządu Uczniowskiego uczestniczy w zebraniach 

Rady Pedagogicznej, mając możliwość wnioskowania w związku z organizacją procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. 

8. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania na rzecz wolontariatu.  

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

lekcyjnych. 

10. Samorząd współpracuje ze Szkolnym Klubem Wolontariatu. 

11. Działalność uczniów na rzecz wolontariatu jest dobrowolna. 

 

 

§ 38  
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1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

młodzieży. 

2. Rodzice mają prawo, niezależnie od uprawnień Rady Rodziców, do: 

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

Szkole, 

2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

3) uzyskiwania w ciągu roku szkolnego informacji na temat zachowania, postępów oraz 

przyczyny ewentualnych trudności w nauce swojego dziecka, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci, 

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu swojej opinii na temat pracy Szkoły. 

3. Szkoła organizuje, co najmniej dwa razy w semestrze, spotkania z rodzicami w celu wymiany  

informacji o uczniach oraz dyskusji na tematy wychowawcze.  

4. Sprawy sporne pomiędzy rodzicami a nauczycielami dotyczące uczniów rozstrzyga Dyrektor 

Szkoły. 

5. W celu wymiany informacji między organami Szkoły Dyrektor (Wicedyrektor) uczestniczy 

w zebraniach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na wniosek tych organów. 

6. Dyrektor, co najmniej dwa razy w ciągu okresu półrocznego, informuje Radę Rodziców i 

Samorząd Uczniowski o bieżących problemach Szkoły.   

 

§ 39 

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

organizacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza wśród młodzieży albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, 

wyraża Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. 

 

§ 40 

1. Każdy z organów działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami współdziała z 

pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań Szkoły. 

2. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia i 

wzajemnego poszanowania. 

3. Spór kompetencyjny między organami Liceum rozstrzyga:  

1) samodzielnie Dyrektor, 

2) Dyrektor - przez powołanie komisji rozjemczej (w składzie: Dyrektor Szkoły i 

przedstawiciele pozostałych organów Szkoły), 

3) organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący Szkołę.  

4. Na wniosek co najmniej dwóch organów Liceum, lub Dyrektora Szkoły, może być zwołane 

w terminie do dwóch tygodni spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów Szkoły lub ich 

przedstawicieli. 
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Rozdział IV  

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 41  

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

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

szkolnego. 

2. Dyrektor zapoznaje rodziców i uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego ze  

szczegółowym terminarzem danego roku szkolnego.  

3. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw  podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.      

§ 42 

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

arkusz organizacji Szkoły.  Projekt arkusza organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły 

na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły, a zatwierdza 

organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.  

2. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określają odrębne 

przepisy. 

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

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

§ 43 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Liczbę uczniów w oddziale klasy pierwszej corocznie ustala szkolna komisja rekrutacyjna, 

po uwzględnieniu warunków określonych w ramowym regulaminie organizacji danego roku 

szkolnego opracowanym przez organ prowadzący Liceum. 

3. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia pełnoletniego, uczeń może 

być przeniesiony w trakcie roku szkolnego do innego oddziału za zgodą Dyrektora Szkoły.  

4. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, 

kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego przedmioty 

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

§ 44 
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1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauki 

i pracy. 

2. W Szkole funkcjonują koła zainteresowań.  

§ 45 

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

oddziałach, w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   

§ 46 

1. Oddział należy dzielić na grupy:  

1) na zajęciach z języków obcych, informatyki – w oddziałach, a w przypadku zajęć z 

języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 

uczniów, przestrzegając przy tym zasady, iż na lekcjach informatyki na jednego ucznia 

przypada jeden komputer, 

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów (chemia, fizyka, 

biologia). 

2. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, oddzielnie chłopcy i       

dziewczęta, liczących od 12 do 26 osób. Można tworzyć grupy międzyklasowe. W ramach 

tygodniowego wymiaru godzin trzy godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

mogą być prowadzone w formie zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych, 

aktywnych form turystyki. 

 

§ 47 

1. Szkoła może tworzyć wojskowe klasy mundurowe oraz klasy mundurowe o innych 

profilach. 

2. Klasy mundurowe i wojskowe funkcjonują według regulaminu klas mundurowych, co 

określają odrębne przepisy. 

3. Zajęcia klas mundurowych i wojskowych związane bezpośrednio ze specyfiką tych klas 

mogą odbywać się na terenie Szkoły oraz na terenie jednostek, z którymi Szkoła zawarła 

porozumienie, oraz w ramach realizacji programu poza terenem tych jednostek. 

§ 48 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

§ 49 
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Szkoła kształtuje postawy patriotyczne młodzieży poprzez uczestnictwo  

w uroczystościach i imprezach z okazji obchodów świąt państwowych  

oraz otacza opieką miejsca pamięci narodowej. 

§ 50 

W Szkole organizuje się imprezy o charakterze turystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i 

sportowym.  

§ 51  

Uczniowie wdrażani są do samorządności między innymi poprzez współudział w organizowaniu 

imprez, aktywną  pracę w organizacjach szkolnych oraz udział w różnych formach aktywności 

społecznej proponowanych przez Samorząd Uczniowski.   

§ 52  

1. Do realizacji zadań statutowych Liceum zapewnia się uczniom możliwość  

korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem: 

1) sal lekcyjnych,  

2) pracowni, 

3) biblioteki, 

4) auli - jako sali widowiskowo-teatralnej, 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

2. Do realizacji celów statutowych Liceum dysponuje ponadto: 

1) gabinetem profilaktyki zdrowotnej, 

2) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi, 

3) sklepikiem uczniowskim, 

4) stołówką, 

5) kawiarenką, 

6) pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, 

7) szatnią, 

8) archiwum. 

 

§ 53 

1.Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w Szkole obejmuje profilaktyczną opiekę 

zdrowotną. 

2. Zasady działania gabinetu profilaktyki zdrowotnej określają odrębne przepisy. 

§ 54 

W Szkole funkcjonuje sklepik szkolny zaopatrzony w artykuły spożywcze  

i pomoce uczniowskie.              

§ 55 

1. W Szkole działa stołówka szkolna. 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa Dyrektor na podstawie odrębnych 

przepisów. 
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3. Szczegółową organizację stołówki szkolnej oraz regulamin porządkowy określa w drodze 

zarządzenia Dyrektor Szkoły. 

 

§ 56 

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej biblioteką, jest szkolnym centrum biblioteczno-

informacyjnym.  

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją roku szkolnego. 

3. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów 

przed, podczas i po zajęciach lekcyjnych. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły i rodzice. 

5. Biblioteka wypełnia następujące zadania: 

1) gromadzi i udostępnia księgozbiór biblioteczny, materiały multimedialne i zapisane 

na innych nośnikach cyfrowych, 

2) realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i profilaktyczne Szkoły, 

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów i innych osób 

korzystających z biblioteki, 

4) rozwija wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, 

5) popularyzuje wiedzę o Lubelszczyźnie ze szczególnym odniesieniem do Ziemi 

Hrubieszowskiej, 

6) przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji,  

7) udziela pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,  

8) uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego.  

6.  W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.  Zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w jego zakresie obowiązków. 

 

§ 57 

Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się poprzez: 

1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz 

udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej, 

2) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami i 

ośrodkami informacji. 

§ 58 

1. Przy Szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w 

Hrubieszowie „Dla Szkoły”. 

2. Stowarzyszenie działa w ramach odrębnych przepisów. 

3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną jako organizacja pożytku publicznego. 

4. Stowarzyszenie działa na rzecz środowiska lokalnego, szczególnie na rzecz uczniów naszej 

Szkoły. 

5. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe i nie prowadzi działalności gospodarczej.  

§ 59 
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1. W Szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariatu realizowane są w szczególności 

poprzez: 

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, 

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych, 

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych, 

4) inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole. 

3. Sposób realizacji działań odbywa się poprzez: 

1) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów, 

2) organizowanie akcji charytatywnych na terenie Szkoły i poza nią. 

§ 60 

1. W Szkole działa Uczniowski Klub JP II „Żywe Kamienie”, zwany dalej Klubem JP II. 

2. Głównym celem działalności Klubu JP II jest: 

1) tworzenie w Szkole środowiska dobroci, życzliwości, ładu moralnego, kultury 

zachowania, szacunku dla każdego bliźniego (uczniów, nauczycieli, innych 

pracowników), 

2) wspieranie poprzez działalność statutową wszelkich form pomocy w Szkole i poza nią. 

§ 61 

3. W Szkole działa Szkolny Klub Sportowy, który: 

1) rozwija zainteresowania sportowe uczniów, 

2) promuje zdrowy styl życia, 

3) przygotowuje uczniów do zawodów sportowych. 

§ 62 

4. W Szkole działa Szkolne Koło PCK. 

1) Celem działalności jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i 

niesienia pomocy potrzebującym 

2) Zadania Szkolnego Koła PCK: 

a) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w 

zakresie profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, 

b) kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za otoczenie, 

c) stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji 

młodzieży. 

 

§ 63 

1. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. Podczas zajęć poza terenem Szkoły i na czas trwania 

wycieczek, wyjazdów, biwaków nauczyciele – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z 

pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo 

wszystkich uczniów.  
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2. Wycieczki organizowane przez Szkołę są przygotowane według przepisów ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji krajoznawstwa i 

turystyki przez Szkoły. Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i 

przedstawienia Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia całości wymagalnej dokumentacji w 

terminie wskazanym przez wymienionego Dyrektora. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 

4. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „Regulamin wycieczek”. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 

§ 64 

1. W Liceum zatrudnia się: 

1) nauczycieli, 

2) pedagoga szkolnego, 

3) pracowników administracyjnych, 

4) pracowników obsługi.  

2. Kwalifikacje i zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w 

ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania zgodnie z przydziałem obowiązków 

dokonanym przez Dyrektora.  

  

§ 65 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności 

osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy powinni kierować się zasadami etyki zawodowej, 

budować własny autorytet i dbać o dobre imię Szkoły. 

4. Zakres zadań nauczycieli jest dostosowany do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 

środowiskowych Szkoły. 

 

§ 66 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela i przepisy  wykonawcze. 

2. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu, 

2) warunków umożliwiających mu należyte wykonywanie zawodu, 

3) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

4) wyrażania i zgłaszania opinii na forum Rady Pedagogicznej lub bezpośrednio do 

Dyrektora we wszystkich sprawach Szkoły, 
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5) opracowania własnych programów nauczania, kształcenia i wychowania oraz 

wdrażania innowacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) doboru treści nauczania, w tym wykraczających poza podstawę programową z 

uwzględnieniem celów i zadań Szkoły oraz potrzeb uczniów, 

7) podejmowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, które umożliwią 

osiągnięcie najlepszych efektów dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Tygodniowy czas pracy nauczyciela jest zgodny z Kartą Nauczyciela. 

4. Na ocenę nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, 

a także fakt odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z 

uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem 

dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.  

5. Podstawowe obowiązki nauczyciela polegają na: 

1) prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

2) rzetelnym realizowaniu zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela 

oraz podstawowymi funkcjami Szkoły, 

3) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom: 

a) w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

b) w trakcie wyznaczonych dyżurów nauczycielskich, 

c) podczas organizowanych wycieczek i uroczystości, 

4) realizowaniu założeń edukacji dla bezpieczeństwa, w tym wyodrębnienia treści 

dotyczących tej problematyki w swoich programach nauczania i programach 

wychowawczych, 

5) udzielaniu pomocy uczniom szczególnie zdolnym i przygotowaniu ich do 

samodzielnego poszerzania wiedzy, do udziału w konkursach i olimpiadach i do 

realizowania indywidualnego toku nauczania, 

6) kontrolowaniu i sprawdzeniu obecności uczniów w trakcie każdych zajęć, 

7) bezstronnym i obiektywnym ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu 

wszystkich uczniów, 

8) wspieraniu rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

9) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów, 

10) udzielaniu pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów, 

11) doskonaleniu umiejętności pedagogicznych i pogłębianiu wiedzy merytorycznej,  

12) dbałości o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny oraz ich optymalne 

wykorzystanie, 

13)  przestrzeganiu prawa, stosowanie się do postanowień statutu oraz wytycznych 

Dyrektor, 

14) zgodnym z przepisami prowadzeniu dokumentacji szkolnej. 

 

§ 67 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 

2. Pracą zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale kieruje wychowawca oddziału. 
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3. Zadaniem zespołu jest:  

1) współpraca i koordynacja działań edukacyjnych oraz wymiana informacji, 

2) uzgodnienie i bieżące monitorowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, 

profilaktycznych w odniesieniu do potrzeb uczniów danego oddziału, 

3) uzgadnianie treści i programów nauczania.   

4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą w 

Szkole zespół przedmiotowy (problemowo-zadaniowy). 

5. W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe: 

1) wychowawczy, 

2) humanistyczny, 

3) matematyczno-przyrodniczy. 

6. Pracą przedmiotowych zespołów problemowo-zadaniowych kierują przewodniczący 

powołani przez Dyrektora po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

7. Cele i zadania zespołu przedmiotowego, w zależności od zakresu problemowo-zadaniowego, 

obejmują: 

1) organizowanie współpracy i koordynacji działań wychowawców oddziałów, innych 

nauczycieli oraz pedagoga szkolnego w zakresie realizacji treści wychowawczo-

profilaktycznych Liceum, zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców, nauczycieli, 

2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  a 

także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

3) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

4) analizę wyników egzaminów próbnych i zewnętrznych, monitorowanie wniosków, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 

6) opiniowanie opracowanych i przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania, 

7) prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wewnątrz zespołu oraz w trakcie 

spotkań Rady Pedagogicznej. 

8. Zadaniem przewodniczących zespołów wymienionych w ust. 5 jest: 

1) kierowanie i organizowanie pracy zespołu, 

2) opracowanie i gromadzenie dokumentacji, 

3) sporządzanie sprawozdań z działalność, 

4) inicjowanie treści i zakresu zadań w ramach poszczególnych zespołów. 

9. W Liceum powołuje się zespoły celowe lub doraźne (czasowe) działające w zależności od 

potrzeb Szkoły. 

 

 

 

§ 68 

1. Dyrektor w Szkole w celu zapewnienia prawidłowej działalności wychowawczej i 

opiekuńczej wyznacza wychowawcę oddziału. 

2. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 
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1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ucznia, procesowi jego uczenia się  

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2, jest zobowiązany do:  

1) otoczenia indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) czuwania nad przebiegiem i organizacją pracy uczniów, 

3) udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem, 

4) planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różnych form życia zespołowego, rozwijające wychowanków i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustalania i uzgadniania treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do 

dyspozycji  wychowawcy, 

5) utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach                  

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

c) włączanie ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 

6) współdziałania z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, 

7) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów, 

8) wykonywania czynności administracyjnych dotyczących oddziału (prowadzenie 

dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, teczki wychowawcy klasy). 

4. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz 

spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

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

pracy. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej: 

1) Dyrektora, 

2) Wicedyrektora, 

3) zespołu wychowawczego, 

4) pedagoga szkolnego, 

5) psychologa, 

6) instytucji działających na rzecz edukacji, pomocy, profilaktyki.  

 

§ 69 

1. W Liceum zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Pedagog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy:  



 27 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

2) określenie możliwości psychofizycznych uczniów w celu eliminacji przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych, 

3) pozyskiwanie pomocy ze strony psychologa w diagnozowaniu uczniów, 

4) wspieranie mocnych i słabych stron uczniów, 

5) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 

7) inicjowanie i prowadzenie, w ramach bieżących potrzeb, działań mediacyjnych i 

interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

8) pomoc nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

9) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

10) współpraca z instytucjami pozaszkolnymi i środowiskiem lokalnym, 

11) kształtowanie u uczniów umiejętności psychospołecznych.  

4. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają odpowiednie przepisy.   

  

§ 70 

W Liceum zapewnia się możliwość konsultacji, przeprowadzenia badań i działań 

diagnostycznych z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 71 

1. W Szkole funkcjonuje terapeuta pedagogiczny. 

2. Funkcję tę pełni pedagog szkolny.  

 

§ 72 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie, wspólnie z psychologiem, badań i działań diagnostycznych uczniów z 

zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, 

3) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

§ 73 

1. W Liceum zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz. 

2. Nauczyciel-bibliotekarz realizuje następujące cele i zadania:  

1) wspiera działania Szkoły przez prace o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i 

kulturotwórczym,  

2) gromadzi i ewidencjonuje zbiory, w tym księgozbiór, który umożliwia realizację 

treści nauczania zawartych w podstawie programowej liceum, 
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3) opracowuje i kataloguje zbiory biblioteczne, w tym dokonuje klasyfikowania wg 

systemu UKD, 

4) przeprowadza konserwację i selekcję zbiorów, 

5) wypożycza zgromadzone zbiory czytelnikom biblioteki, 

6) udostępniania materiały związane z wychowaniem młodzieży, nauczycielom, 

uczniom i rodzicom, 

7) zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów, związane z wymaganiami szkolnymi oraz 

realizacją zainteresowań pozaszkolnych,  

8) udziela pomocy nauczycielom w przygotowaniu materiałów związanych z realizacją 

programów nauczania, a także potrzebnych do doskonalenia zawodowego i 

prowadzenia pracy wychowawczej, 

9) tworzy dogodne warunki do poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania 

informacji oraz rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i 

pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez:  

a) systematyczne uzupełnianie katalogów i uczenie posługiwania się nimi,  

b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, 

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

d) organizowanie imprez promujących książkę i czytelnictwo (np. konkursy 

czytelnicze, spotkania literackie), 

e) prezentowanie w przestrzeni szkolnej i wirtualnej ciekawych zbiorów lub 

zagadnień odnoszących się do tematyki szeroko pojętej kultury, 

f) opracowanie corocznych planów i sprawozdań pracy biblioteki. 

3. Nauczyciel-bibliotekarz współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz rozwoju czytelnictwa. 

4. Współpraca z innymi bibliotekami polega na: 

1) dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, 

2) wymianie informacji, 

3) organizowaniu imprez czytelniczych. 

5. Nauczyciel-bibliotekarz przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o stanie czytelnictwa 

poszczególnych oddziałów. 

6. Szczegółowy plan pracy biblioteki znajduje się w dokumentacji Szkoły.  

7. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki  określa Regulamin  Biblioteki.  

Rozdział VI 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW  

Założenia ogólne 

§ 74 

1. W Szkole funkcjonuje jednolity i spójny system oceniania. 

2. Regulamin obejmuje zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów, a także 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

3. Szkoła stymuluje rozwój ucznia, zarówno intelektualny jak i osobowościowy. 

4. Szkoła stwarza warunki do rozwijania się, czynienia postępów w procesie uczenia się - 



 29 

nauczania. 

5. Szkoła  tworzy,  przy współpracy z rodzicami, programy oddziaływań adekwatne do 

rozpoznanych potrzeb. 

6. Nauczyciel pełni nie tylko rolę eksperta określonego przedmiotu, lecz umie doradzić, 

pomagać, korygować, wyposażać w techniki i narzędzia uczenia się. 

 

§ 75 

Szkoła kształci absolwenta, który: 

1) jest przygotowany do dalszej edukacji na poziomie wyższym, 

2) jest przygotowany do zdawania matury,  

3) skutecznie komunikuje się w różnych sytuacjach, sprawnie posługuje się 

technologią informacyjną, rozwiązuje problemy w twórczy sposób, 

4) przestrzega norm etycznych i ogólnie przyjętych społecznie. 

 

§ 76 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i 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: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów 

    nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole 

    programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych (w oparciu o obowiązki ucznia ujęte w § 97 

ust.4).  

 

§ 77 

Ocenianie obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali w formach przyjętych przez Szkołę, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
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zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali przyjętej w Szkole, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

Tryb oceniania i skala ocen 

§ 78 

1. W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny: 

 1) bieżące, 

 2) klasyfikacyjne ( śródroczne, roczne i końcowe). 

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

3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (ustnie w czasie 

maksymalnie dwu dni od sformułowania wniosku). Rodzic ma prawo (po złożeniu 

odpowiedniego wniosku na piśmie do dyrekcji Szkoły) do pisemnego uzasadnienia oceny w 

czasie do dwu tygodni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie oceny powinno być oparte na 

wymaganiach edukacyjnych danego przedmiotu.    

4.  Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym. 

5.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, po omówieniu z uczniami, nauczyciel  

     przechowuje w Szkole jako część dokumentacji przebiegu nauczania do czasu zakończenia  

     bieżącego roku szkolnego. 

6.  Z jednej formy sprawdzania wiadomości uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę. 

7.  Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice ucznia uzyskują podczas 

wywiadówek oraz w trakcie indywidualnych wizyt rodziców w Szkole. W wyjątkowych 

przypadkach informacja ta może być udzielana telefonicznie. W przypadku niepowodzeń 

edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu 

umawia się z rodzicami na rozmowę informacyjną. Kontakt z rodzicami – w celu ustalenia 

terminu spotkania – odbywa się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub (w przypadku 

niepowodzenia) listem poleconym. Wszystkie kontakty z rodzicami każdorazowo 

odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym.  

 

§ 79 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

5) umożliwienie nauczycielom   doskonalenia organizacji i metod pracy   

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

§ 80 

1. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie (wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną, 

roczną i końcową): 

1) stopień niedostateczny  - 1 otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wymagań koniecznych, nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności; 

       nieopanowanie wymagań koniecznych oznacza nieposiadanie 

umiejętności i wiadomości niezbędnych w dalszej nauce, ważnych i 

bezpośrednio użytecznych w szkolnej i pozaszkolnej działalności, a także 

stwarzających możliwość dalszego rozwoju ucznia; 

2) wymagania konieczne na stopień dopuszczający - 2: 

a) wiedza niezbędna w uczeniu się danego przedmiotu, 

b) wiedza potrzebna w życiu; 

3) wymagania podstawowe na stopień dostateczny - 3: 

a) treści najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

b) treści łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, 

c) treści o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 

d) treści często powtarzające się w programie nauczania, 

e) treści dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

f) treści określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym 

       wymagań zawartych w podstawach programowych, głównie proste, 

       uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości; 

4) wymagania rozszerzające na stopień dobry - 4: 

a) treści istotne w strukturze przedmiotu, 

b) treści bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści 

zaliczonych do wymagań podstawowych, 

c) treści przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego 

przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, 

d) treści użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

e) treści wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach 

typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika; 

5) wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry - 5: 

a) treści złożone, ważne, trudne do opanowania, 

b) treści  wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c) treści  umożliwiające rozwiązywanie problemów, 
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d) treści pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

e) pełne opanowanie programu (zgodnie ze standardami); 

6) wymagania wykraczające na stopień celujący - 6: 

a) treści wykraczające poza program, 

b) treści stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

c) treści wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

d) treści zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

2. Jeżeli wiedza ucznia przekracza w niewielkim stopniu wymagania na daną ocenę cząstkową, 

to uczeń otrzymuje plus przy tej ocenie ( 2+, 3+, 4+). 

3. Jeżeli wiedza ucznia w niewielkim stopniu jest niższa od wymagania na daną ocenę cząstkową, 

to uczeń otrzymuje minus przy tej ocenie (3-, 4-, 5-). 

4. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności. 

1) Sposoby sprawdzania wiadomości: 

a) odpowiedzi ustne z ostatnich lekcji (3 tematy lub krótki dział 

programowy), 

b) sprawdziany pisemne (zadania zamknięte i otwarte - tylko 2 w ciągu 

tygodnia, ale nie w jednym dniu) i zapisane w dzienniku, wypracowania, 

referaty, krótkie pisemne formy sprawdzające, np. kartkówka z 3 

ostatnich lekcji lub krótkiego działu programowego, 

c) prace domowe, 

d) recytacja lub wygłoszenie tekstu z pamięci, 

e) praca projektowa do wykonania samodzielnie lub w zespole 

f)  ćwiczenia, zadanie sprawdzające, 

g) zadania i ćwiczenia z lekcji bieżących, 

h) opracowania, prace semestralne, 

i) prezentacja prac uczniowskich, 

j) testy sprawnościowe i sprawdziany umiejętności technicznych i 

taktycznych oraz wysiłek w nie wkładany, 

k) doświadczenia, obserwacje, hodowla, 

l) ocena aktywności ucznia na zajęciach, 

m) olimpiady i konkursy przedmiotowe, 

n) umiejętności pracy w grupie, 

o) twórcze podejście do realizowania zagadnień (zadań), 

p) próbny egzamin maturalny. 

r) systematyczność udziału w  zajęciach (w przypadku oceny z zajęć 

wychowania fizycznego) oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności wymagające przygotowania się uczniów z 

       szerszego zakresu materiału powinny być zapowiadane tydzień wcześniej. 

6. Pisemne prace klasowe powinny być oceniane w terminie do trzech tygodni. 

7. Nie wolno stosować pisemnych form sprawdzania wiedzy na tydzień przed klasyfikacją. 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z podaniem przyczyn – 1 

       raz w semestrze. 

9. Uczeń  zgłasza  nieprzygotowanie  na początku lekcji , np.  brak  zeszytu,   ćwiczeń, 
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       pomocy, pracy domowej. 

10. Nieprzygotowanie nauczyciel wpisuje znakiem „np.” do dziennika lekcyjnego w 

       odpowiedniej rubryce. 

11. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy tych zajęć, w ramach których nauczyciel 

zaplanował z odpowiednim wyprzedzeniem pisemną pracę kontrolną, ćwiczenie, prezentację 

lub inną terminową formę sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

12. W przypadku wyczerpania możliwości uzyskania nieprzygotowania, o którym jest mowa w 

ust.8, postawa ucznia polegająca na nieprzygotowaniu traktowana jest jako świadoma 

rezygnacja z możliwości zaprezentowania wiedzy i umiejętności na poziomie co najmniej 

koniecznym, co skutkuje oceną niedostateczną.  

13. Za aktywność na lekcji, która nie jest pełną odpowiedzią, uczeń może otrzymać “+” 

wstawiony w odpowiednią rubrykę. 

14. Na ocenę bardzo dobrą składa się pięć plusów (+), a na ocenę dobrą cztery plusy (+). 

15. Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie może być wystawiona na podstawie tylko jednej 

oceny cząstkowej. 

 

§ 81 

Ustanawia się w Szkole kryteria wymagań na poszczególne oceny dla przedmiotów znajdujących 

się w aktualnych planach nauczania. 

 

§ 82 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny, sposób sprawdzania i oceniania osiągnięć 

edukacyjnych z przedmiotów są podane uczniom i rodzicom przez nauczycieli uczących danego 

przedmiotu (podane na początku każdego roku szkolnego do zeszytu przedmiotowego w formie 

kserograficznej, elektronicznej lub poprzez podyktowanie, kryteria podpisuje rodzic). 

 

§ 83 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (w tym o 

systemie oceniania i klasyfikowania uczniów: dopuszcza się różne 

systemy, które nie są sprzeczne z rozporządzeniem MEN w sprawie 

oceniania i klasyfikowania, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, 
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rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 84  

1. Oceny bieżące, śródroczne i końcowe ustala się według skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

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

pkt. 1) – 5). 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt. 6). 

4. Nie wprowadza się w powyższej skali ocen opisowych, należy jednak pamiętać, że z uwagi 

na cel oceniania bieżącego (monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się) uczeń wraz z 

oceną powinien otrzymać informację zwrotną – co zrobił dobrze, co należy zaś poprawić i w 

jaki sposób. 

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa. 

§ 85 

1. Terminarz roku szkolnego - harmonogram zgodny z rozporządzeniem MEN i ze Statutem 

Szkoły. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu, klasyfikację roczną w czerwcu, a 

końcową w kwietniu. 

4. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowaniu ucznia oraz ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

5. Pierwszy semestr i koniec roku szkolnego kończy się wystawieniem oceny klasyfikacyjnej 

zgodnej ze skalą ocen wg WSO. 

6. System oceniania jest jawny i dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) przez nauczyciela uczącego przedmiotu na terenie Szkoły. 

9. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

10. Oceny klasyfikacyjne i bieżące ustalają nauczyciele uczący danych przedmiotów. 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

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

szkolne promocyjne, stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub 
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świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

12. Uczeń, który uzyskał za pierwsze półrocze ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do 

zaliczenia tych treści programowych, jeżeli tak zdecyduje nauczyciel danego przedmiotu. 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona po przeprowadzeniu egzaminu 

sprawdzającego. 

14. Szkoła organizuje dwa razy w semestrze spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji 

o uczniach oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Na 30 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia ustnie, a wychowawcy rodziców (opiekunów prawnych) 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych. Na 

14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ustnie, a wychowawcy rodziców 

(opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

15. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni pedagogicznej. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

17. Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków, które stwierdzono 

w wyniku klasyfikacji śródrocznej (I semestr). 

18. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z realizacji zajęć wychowania 

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

tych zajęciach, wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.  Decyzję o zwolnieniu 

podejmuje Dyrektor. 

19. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  tych ćwiczeń, wydanej przez 

lekarza  na czas określony w tej opinii.  Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor. 

20. Dyrektor może zwolnić ucznia z praktycznych zajęć z edukacji wojskowej (teorii 

wojskowości) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 18. i 19., 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

22. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
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specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją 

rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego 

okresu kształcenia. 

23. W wyniku zwolnienia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”. 

24. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,  ponadwojewódzkim  

oraz ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą  roczną  (śródroczną) 

ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o 

zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim oraz ogólnopolskim uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

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

zachowania. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 89 ust.1  

punkt 1). 

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

średniej ocen wlicza się roczne oceny z tych zajęć. 

28. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

29. Zajęcia edukacyjne dodatkowe ujęte w szkolnym planie nauczania dla danego oddziału są 

obowiązujące dla uczniów tego oddziału, a uzyskane z tych zajęć roczne oceny 

klasyfikacyjne wpisuje się na świadectwie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

30. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.  

 

§ 86 

Uczeń dotychczasowych klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który nie otrzyma 

promocji do klasy programowo wyższej, może stać uczniem klas liceum na podbudowie szkoły 

podstawowej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

 

Ocena  zachowania 

§ 87 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 
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3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, w tym systematyczne i 

punktualne uczęszczanie na lekcje, każdorazowe usprawiedliwianie 

nieobecności i spóźnień, stałe przygotowanie do zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażowanie się na 

miarę indywidualnych możliwości w życie Szkoły i klasy, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, w tym obserwowane zewnętrzne przejawy zachowania ucznia, które 

są informacją o jego umiejętności współżycia z ludźmi, oparte na zasadach 

bezpieczeństwa, poszanowania cudzej i własnej godności, uczciwości, 

wrażliwości na zło, pomocy potrzebującym, dbanie o piękno mowy ojczystej, o 

honor i tradycje Szkoły, 

3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ  

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według skali ocen: 

- wzorowe, 

- bardzo dobre, 

- dobre, 

- poprawne, 

- nieodpowiednie, 

- naganne. 

6. Kryteria ocen zachowania: 

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń przykładnie spełniający wymagania 

szkolne, dbający o swój rozwój osobisty rozumiany jako udział w dodatkowych 

formach kształcenia lub pozaszkolnych formach aktywności, np. 

reprezentowanie Szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub 

zawodach sportowych. Powinna cechować go wysoka kultura osobista, duże 

zaangażowanie w życie szkoły, klasy lub społeczności lokalnej. Powinien także 

wyróżniać się bardzo dobrą frekwencją. Jego postawa uczniowska jest wzorem 

do naśladowania dla innych uczniów. Wyróżnia się schludnym wyglądem. 

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń sumiennie traktujący obowiązki 

szkolne, osiągający wyniki w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami, chętnie 

uczestniczący w życiu Szkoły i klasy, respektujący zasady współżycia 

społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne. Powinien dbać o honor i tradycje 

szkoły, wyróżniać się kulturą osobistą i dbałością o zdrowie swoje i innych, a 

także przeciwstawiać się przemocy, agresji i wulgarności. Ważny jest także 

życzliwy stosunek ucznia do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i 

rodziców. Wygląd zewnętrzny ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń spełniający podstawowe wymagania 
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szkolne, nieuchybiający zasadom współżycia społecznego, mający pozytywny 

stosunek do otoczenia. Powinien postępować zgodnie z dobrem szkolnej 

społeczności, godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią. Posiada 

dobrą frekwencję (dopuszcza się do 7 godzin nieusprawiedliwionych). Wygląd 

zewnętrzny ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń respektujący podstawowe zasady 

współżycia społecznego i normy etyczne, któremu zdarzyło się uchybić 

wymogom regulaminu szkolnego, przy czym zastosowane środki zaradcze 

przyniosły oczekiwane  rezultaty. Przy ocenie dopuszcza się do 15 godzin 

nieusprawiedliwionych. Swą postawą nie budzi zgorszenia i nie obniża rangi i 

powagi szkoły. 

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń za: 

- częste uchybianie zasadom regulaminu szkolnego, 

- nierespektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

- ilość godzin nieusprawiedliwionych od 16 do 40 godzin w ciągu semestru, 

- niestaranny, szokujący obyczajowo ubiór, 

- manifestowanie niechęci wobec życia szkolnego i aktywności innych 

uczniów. 

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń za: 

- notoryczne łamanie regulaminu szkolnego i lekceważenie norm współżycia 

społecznego, 

- niszczenie mienia Szkoły, 

- uleganie nałogom, 

- posiadanie lub zażywanie narkotyków, 

- ilość godzin nieusprawiedliwionych większą niż 40 godzin w ciągu 

semestru, 

- agresywne i wulgarne zachowanie wobec uczniów lub pracowników 

Szkoły, 

                             -  wykroczenie przeciw prawu (np. kradzież, fałszerstwo). 

7. Aby otrzymać daną ocenę zachowania, uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich 

kryteriów określonych w pkt. 1) – 6), wystarczy, że spełnia większość z nich. 

8. Ocenianie bieżące zachowania ma charakter opisowy i polega na wpisywaniu przez 

    Nauczycieli do  dziennika lekcyjnego pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń o postawie i 

    zachowaniu ucznia, z uwzględnieniem kryteriów oceniania zachowania, postępów i osiągnięć 

oraz  udzielonych nagród i kar statutowych. 

  

§ 88 

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

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

a) nauczyciele tworzący zespół klasowy przekazują swoją opinię na temat zachowania 

uczniów do wychowawcy klasy, 

b) wychowawca na godzinie wychowawczej zasięga opinii uczniów o każdym uczniu 
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oraz samego ucznia, który dokonuje samooceny. 

2. Po uwzględnieniu tych opinii wychowawca ustala ocenę. W przypadku szczególnych 

problemów wychowawczych, wychowawca może zwołać zebranie zespołu klasowego. 

3. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

§ 89 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch 

obowiązkowych przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów: 

1) w wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu edukacyjnego, pod 

warunkiem, że zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, 

2) sytuacje, które rada Pedagogiczna powinna wziąć pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji o promowaniu ucznia w sposób określony w pkt. 1): długotrwała choroba, 

tragedia rodzinna, inne wypadki losowe. 

3) uczeń promowany w sposób określony w pkt. 1), musi zaliczyć nieopanowany 

materiał w kolejnym roku szkolnym na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

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

       z wychowania fizycznego, informatyki i z przedmiotów, z których egzamin powinien mieć   

formę ćwiczeń praktycznych. Jeżeli uczeń w części pisemnej uzyskał ocenę niedostateczną, 

istnieje możliwość poprawy jej w części ustnej. Część pisemna egzaminu powinna trwać nie 

dłużej jak 90 minut. Odpowiedź ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut (po 

przygotowaniu się). 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako 

przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

uzasadnionych szczególnych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 

jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z 

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

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i 

nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, 

zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia oraz zwięzłą informację pisemną o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
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stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

 

§ 90  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej (np. choroby) nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje też uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki poza szkołą, a także uczeń, który został przeniesiony z 

innej szkoły i nie realizował przedmiotu objętego planem nauczania. 

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

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

zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (jako 

przewodniczący) w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzą: 

Dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący, nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej 

klasie. Egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zdającemu nie ustala się oceny z zachowania. 

Przewodniczący uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, imiona i nazwiska nauczycieli (lub skład komisji), termin egzaminu, imiona 

i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i z jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi). 

12. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) otrzymał z jednego przedmiotu 

ocenę niedostateczną a z drugiego jest nieklasyfikowany, to może być dopuszczony do 

egzaminu z przedmiotu, z którego jest nieklasyfikowany zgodnie z przyjętym trybem. 

13. Jeżeli w wyniku egzaminu uczeń otrzymał ocenę pozytywną, jest dopuszczany do egzaminu 

poprawkowego z drugiego przedmiotu. 
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14. Jeżeli w wyniku egzaminu uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji 

do klasy następnej. 

15. Jeżeli uczeń nie jest dopuszczany do egzaminu, nie otrzymuje promocji do klasy następnej. 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 91 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 3 dni po zapoznaniu się z przewidywaną oceną 

klasyfikacyjną roczną złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego, gdy przewidywana przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ich 

zdaniem zaniżona. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami. 

3. W przypadku zaniżenia zdaniem ucznia lub jego rodziców oceny z przedmiotu nauczania, 

uczeń może ubiegać się o egzamin sprawdzający, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) nie posiada nieusprawiedliwionych godzin z danego przedmiotu, 

2) przynajmniej połowa ocen cząstkowych jest taka sama lub wyższa od 

oceny, o którą się ubiega, 

3) wszystkie sprawdziany pisemne są ocenione pozytywnie, 

4) złoży pisemny umotywowany wniosek do Dyrektora Szkoły, 

5) w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę przynajmniej taką, o 

jaką się ubiega. 

4. W przypadku uznania zasadności wniosku, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu. Skład komisji i forma egzaminu wg § 89.4. 

5 Egzamin przeprowadza się przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

6 Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z egzaminu sporządza się protokół i 

załącza pracę pisemną. 

7. Zadania (pytania) przygotowuje nauczyciel uczący przy konsultacji z innym nauczycielem 

uczącym tego przedmiotu. 

8. W wyniku egzaminu uczeń zachowuje ocenę wynikającą z klasyfikacji albo ją podwyższa. 

9. W przypadku zaniżenia zdaniem ucznia lub jego rodziców oceny zachowania Dyrektor: 

1) powołuje komisję w składzie: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, pedagog, 

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców, 

2) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od daty 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Od ustalonych przez komisje ocen uczeń ma prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty. 

 

Tryb i warunki odwołania od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
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klasyfikacyjnej zachowania 

§ 92 

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Uczeń lub jego rodzice składają do Dyrektora Szkoły umotywowany pisemny wniosek nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły zasadności wniosku, powołuje on komisję, 

która: 

a) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian  

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

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel albo nauczyciele  zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

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

Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

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

7. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był 

egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokoły, o których mowa w ust.8, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. Z pisemną 

pracą ucznia i informacją o ustnych odpowiedziach ucznia stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

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

Szkoły. 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. 

W przypadku uznania zasadności wniosku Dyrektor Szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu. Skład komisji według § 89.4. Forma egzaminu według § 89.2 

oraz § 90.10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

12. Uczniowi służy odwołanie od ustalonych przez komisję ocen do Kuratorium Oświaty. 

 

§ 93 

1. Zasady oceniania religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY. 

§ 94 

1. Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych na zasadach powszechnej dostępności oraz 

równych szans dla wszystkich kandydatów w oparciu o odpowiednie przepisy. 

2. Do klasy pierwszej Szkoła przyjmuje absolwentów szkół podstawowych publicznych lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej bezpośrednio po ich ukończeniu. 

3. Kandydaci, którzy szkołę niższego stopnia ukończyli za granicą, przyjmowani są do Szkoły 

na podstawie decyzji Dyrektora zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

4. Absolwenci szkół podstawowych starający się o przyjęcie do Szkoły podlegają procedurze 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w oparciu o decyzje Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
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5.     Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu ucznia, gdy chce się przenieść z innej szkoły, z klasy 

do klasy, lub w ramach Zespołu chce zmienić typ szkoły. 

6.     Uczeń może być przyjęty z innej szkoły lub zmienić typ szkoły w ramach Zespołu tylko po 

pierwszej klasie, zaliczając różnice programowe w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora. 

7.    W wyjątkowych przypadkach (zmiana miejsca zamieszkania, likwidacja szkoły, przyczyny 

losowe) uczeń może być przyjęty z klasy wyższej niż pierwsza. 

8.      Do Szkoły uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej nie dłużej niż do  

         ukończenia 21 roku życia. 

 

§ 95 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 
 

§ 96 

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy. 

 

§ 97 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

3) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do poszanowania jego godności, 

nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach prywatnych, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły oraz  

wyznawanej religii - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów , 

7) organizowania zgodnie ze swoimi potrzebami imprez kulturalnych, rozrywkowych, 

sportowych pod patronatem Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, wychowawcy,  za 

wiedzą i zgodą Dyrektora, 

8) dobrowolnego reprezentowania Szkoły w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, turniejach, sesjach, zawodach sportowych, 

9) pomocy nauczycieli przedmiotowych oraz pracowników Szkoły w przypadku brania udziału 

w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie, 

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce, 

11) zgłaszania Dyrektorowi i nauczycielom wniosków, uwag i postulatów dotyczących 

wszystkich spraw uczniów oraz uzyskiwania informacji o sposobie ich załatwiania w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia sprawy, 
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12) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

13) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb w przypadku 

stwierdzenia zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się 

indywidualnego toku lub programu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami, 

14) opieki socjalnej przyznawanej na wniosek ucznia, wychowawcy, Rady Rodziców lub 

        Samorządu Uczniowskiego, 

15) bieżącej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności, 

16) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna 

        została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

17) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb w przypadku 

        stwierdzenia zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się 

        indywidualnego toku lub programu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami, 

18) wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, 

19) wypoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii, 

20) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

21) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

22) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

        biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

23) korzystania ze wsparcia i pomocy Szkoły polegających na:  

a) udostępnianiu zgodnie z warunkami i możliwościami szkoły pomieszczeń 

szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru podczas zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych, 

b) organizowaniu pod opieką nauczyciela kół zainteresowań, w których udział 

jest dobrowolny. 

2. W przypadku naruszenia prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać 

się do: 

a) wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik Szkoły, 

b) Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca, 

c) Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza Dyrektor Szkoły. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej 

w sekretariacie Szkoły, która zostanie rozpatrzona przez Dyrektora w ciągu 14 dni od daty 

złożenia. 

4. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych określonych 

szkolnym planem nauczania dla swojego oddziału, 

2) przestrzegać obowiązujące przepisy prawne i porządkowe wydane przez władze 

państwowe, samorządowe, Dyrektora Szkoły oraz zawarte w Statucie, tak na 

terenie Szkoły jak i poza nią, 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

       Szkoły, 

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczyciel i 

                     innych pracowników Szkoły, 

5) przestrzegać kultury języka, 
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6) postępować uczciwie (nie kłamać, nie oszukiwać, nie popełniać plagiatów), 

7) dbać o wspólne dobro na terenie Szkoły poprzez: 

a) tworzenie, w miarę możliwości, wystroju plastycznego sal lekcyjnych i 

innych pomieszczeń szkolnych, 

b) poszanowanie sprzętu szkolnego, 

c) utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, 

8) postępować w sposób godny i odpowiedzialny za własne życie, zdrowie i rozwój, 

9) dbać o honor Szkoły, poszanowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

10) stosować się do przepisów BHP, obowiązujących regulaminów, w tym 

       regulaminów specjalistycznych pracowni przedmiotowych, oraz procedur, 

11) wykazywać troskę w stosunku do ludzi niepełnosprawnych, starszych, 

wymagających pomocy, 

12) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych w przypadku opuszczenia 

ich z przyczyn losowych w terminie 10 dni od pierwszego dnia nieobecności. 

Usprawiedliwienia dokonuje  rodzic ucznia niepełnoletniego (prawny opiekun) 

lub uczeń pełnoletni, dostarczając do wychowawcy pisemny wniosek o 

usprawiedliwienie nieobecności ucznia, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza 

się możliwość usprawiedliwienia przez rodzica (prawnego opiekuna) drogą 

telefoniczną. Usprawiedliwienie, określające przyczynę nieobecności, stanowi 

podstawę do ewentualnego uznania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych 

za usprawiedliwioną. 

Za uzasadnione przypadki uznaje się: 

- pobyt rodzica w szpitalu, 

- wypadki losowe w rodzinie, 

- dłuższy pobyt rodzica  poza domem, 

13) niezłożenie wniosku w terminie i formie określonych w pkt. 12 skutkuje uznaniem 

nieobecności za nieusprawiedliwioną, 

14) przy zwalnianiu się z zajęć, zwolnić się u wychowawcy i nauczyciela prowadzącego 

daną jednostkę lekcyjną, 

15) uczeń może zostać zwolniony przez Dyrektora Szkoły lub inną upoważnioną 

 osobę z obowiązku uczestnictwa we wszystkich lub niektórych zajęciach 

 edukacyjnych w danym dniu, a w szczególności w przypadku: 

a) zezwolenia na udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w innej formie  

poza  systemem oddziałowo-lekcyjnym; 

b) udziału w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym; 

c) przygotowania się ucznia do udziału w szkolnym oraz pozaszkolnym etapie 

olimpiady lub konkursu przedmiotowego,  

d) przygotowywania się ucznia do reprezentowania i aktywnego reprezentowania 

Szkoły w uroczystościach i wydarzeniach związanych z realizacją jej celów 

statutowych. 

16) W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 15 w dzienniku lekcyjnym 

odnotowuje się nieobecność usprawiedliwioną (kiedy uczeń przygotowuje się poza 

Szkołą do nadchodzącego etapu olimpiady lub konkursu) oraz zwolnienie (za okres 

uczestnictwa w: kolejnych etapach/wydarzeniach konkursowych, przygotowaniach 
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do reprezentowania Szkoły i aktywnego reprezentowania Szkoły w uroczystościach 

i wydarzeniach związanych z realizacją jej celów statutowych), 

17) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody materialne (sposób naprawiania szkody 

określa każdorazowo Dyrektor Szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za 

uszkodzony sprzęt), 

18) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów i tytoniu (w tym e-

papierosów), spożywania alkoholu, posiadania i używania oraz rozprowadzania 

narkotyków, a także innych środków odurzających, w budynku Szkoły, na terenie 

Szkoły i na terenie przyległym do Szkoły, 

19) dbać o estetykę ubioru (na oficjalnych uroczystościach szkolnych obowiązuje strój 

uczniowski), zachowywać się zgodnie z tradycjami i obyczajami (w sytuacjach 

spornych głos rozstrzygający ma wychowawca klasy), 

20) dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz nosić 

odpowiedni strój (nieodpowiedni strój to: ekstrawagancki, zbyt swobodny, 

sugerujący przynależność do „subkultur”), 

21) wyłączać na lekcji i na innych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych telefon 

komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne ( dyktafon, aparaty fotograficzne 

itp.), 

22) przestrzegania bezwzględnego zakazu nagrywania filmów i robienia zdjęć na terenie 

Szkoły oraz poza nią, jeżeli dotyczy to wyjść i wyjazdów organizowanych przez 

Szkołę, a także umieszczania ich w internetowych mediach społecznościowych bez 

wiedzy i zgody odpowiedniego nauczyciela, 

23) w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć edukacyjnych 

zobowiązuje się uczniów do ścisłego przestrzegania regulaminów specjalistycznych 

pracowni przedmiotowych oraz zabrania się: 

a)  opuszczania terenu Szkoły w trakcie trwania zajęć edukacyjnych (zajęć    lekcyjnych 

i przerw międzylekcyjnych), 

              b) przynoszenia do Szkoły alkoholu, narkotyków, substancji i przedmiotów     

zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, 

24) uczniom - użytkownikom sieci komputerowych zabrania się wszelkiej 

       działalność typu hackerskiego, w szczególności włamywania się na konta, 

       niszczenia plików innych użytkowników, naruszania zasad poufności poczty 

elektronicznej i temu podobnych.  Dotyczy to zarówno komputerów w Szkole, jak i 

poza nią. Uczniów obowiązuje również przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z 

internetowych mediów społecznościowych, w szczególności poszanowanie godności 

i prywatności innych użytkowników, 

25) zobowiązuje się rodziców ucznia, aby do dnia 30 września każdego roku szkolnego 

poinformowali na piśmie wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły o wszelkich 

występujących u ucznia przeciwwskazaniach (np. chorobach przewlekłych) w 

realizacji zajęć przewidzianych planem pracy Szkoły. Należy również każdorazowo 

na piśmie informować o zmianie stanu rzeczy.  

 

§ 98 

1. Uczeń może być nagradzany za: 
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1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie, 

2) dzielność i odwagę, 

3) rzetelną naukę i pracę społeczną. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwała Dyrektora wobec Szkoły 

3) list pochwalny dyrekcji szkoły do rodziców lub opiekunów, 

4) nagrody książkowe, 

5) nagrody rzeczowe, 

6) stypendium Dyrektora Szkoły, 

7) tarcza Szkoły: 

a) brązowa, którą utrzymuje uczeń za uzyskanie pierwszego świadectwa z 

wyróżnieniem, 

b) srebrna, którą utrzymuje uczeń za uzyskanie drugiego świadectwa z 

wyróżnieniem, 

c) złota, którą utrzymuje uczeń za uzyskanie trzeciego świadectwa z 

wyróżnieniem, 

8) złote pióro, które otrzymuje uczeń klasy programowo najwyższej, wyróżniający 

się najwyższą średnią ocen, uzyskaną w klasyfikacji końcowej, 

9) dopłaty do wycieczek i obozów, 

10) inne nagrody określone w regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

3. Uczeń i jego rodzice w związku z otrzymaną nagrodą mają prawo wnieść pisemne odwołanie 

(wraz z uzasadnieniem) do Dyrektora Szkoły w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej przyznania. 

4. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych.  

5. Odpowiedź na odwołanie udzielana jest w formie pisemnej.   

§ 99 

1. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w Szkole oraz poza nią w przypadku, jeśli 

Szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 

2. Uczeń będzie karany za: 

a) naruszenie godności osobistej kolegów, 

b) lekceważenie nauczyciela i innych pracowników Szkoły, 

c) notoryczne zaniedbywanie się w nauce, 

d) naruszanie nietykalności cielesnej (brutalność, chuligaństwo), 

e) niszczenie mienia Szkoły, 

f) rozpowszechnianie patologii społecznej (np. nikotyna, alkohol, narkomania, e-

papierosy), 

g) palenie tytoniu (w tym e-papierosów), spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie 

oraz rozprowadzanie narkotyków oraz innych środków odurzających (w Szkole i 

poza nią), 

h) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły (w tym regulaminów specjalistycznych pracowni 

przedmiotowych), w szczególności za spóźnianie się na zajęcia, ucieczki, kradzieże, 

i) wywieranie demoralizującego wpływu na kolegów, 
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j) używanie na lekcji i na innych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych bez wiedzy i 

zgody nauczyciela telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych 

(dyktafon, aparaty fotograficzne itp.), 

k)  nagrywanie filmów i robienie zdjęć na terenie Szkoły oraz poza nią, jeżeli dotyczy to 

wyjść i wyjazdów organizowanych przez Szkołę, a także umieszczanie ich w 

internetowych mediach społecznościowych bez wiedzy i zgody odpowiedniego 

nauczyciela. 

3. Kara powinna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia. Wymierzenie każdej kary winno 

być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej nagannej sytuacji i rozmową z uczniem. 

4. O zastosowaniu kary decyduje odpowiednio wychowawca, Dyrektor Szkoły i Rada 

Pedagogiczna. 

5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. 

6. System kar obejmuje: 

1) indywidualne zwrócenie uwagi przez wychowawcę, 

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

3) upomnienie Dyrektora Szkoły wobec wychowawcy i rodziców, 

4) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły wobec uczniów i pisemne powiadomienie 

rodziców lub opiekunów, 

5) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole, 

6) skreślenie z listy uczniów. 

7. Kary wymienione w ustępie 6, pkt 1-6 mogą być udzielone również zespołom klasowym. 

8. W szczególnych przypadkach uczeń może być skreślony z listy uczniów. Karę taką stosuje 

    się wobec ucznia, który w sposób rażący i permanentny narusza Statut Szkoły, a wszystkie 

    podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odniosły pozytywnych rezultatów. 

9. Przypadki szczególne dotyczą: 

1) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych, 

2) niszczenie mienia, kradzieży, popełniania czynów przestępczych, 

3)      spożywanie alkoholu, przebywanie na lekcjach w stanie wskazującym na jego 

                        spożycie oraz stosowanie środków odurzających i rozpowszechnianie ich, 

4) ciągłego wagarowania i niewypełniania obowiązków szkolnych. 

10. W przypadkach niewymienionych w ust. 8 Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów na 

pisemny wniosek jego rodziców lub ucznia pełnoletniego. 

11.Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów, jeżeli 

     opuścił on bez usprawiedliwienia 50% i więcej jednostek lekcyjnych w semestrze. 

12.Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej po uprzedniej rozmowie z uczniem oraz rodzicami ucznia (opiekunami 

prawnymi) i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciel Samorządu 

Uczniowskiego przedstawia opinię na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

13.W przypadku wykroczenia ucznia obowiązuje zasada stopniowania kar. Zasada ta może być 

pominięta w przypadku poważnych wykroczeń.  

14.W szczególnych przypadkach, poza zasadą stopniowania kar, uczeń może być ukarany   

zakazem pełnienia funkcji w oddziale lub organizacji działającej na terenie Szkoły.  

15. Przed nałożeniem kary uczeń powinien być wysłuchany. 

16.Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary w ciągu 3 dni do Dyrektora Szkoły, który 

może uchylić wymierzoną karę po zbadaniu zasadności odwołania. 
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17.Przygotowując odpowiedź na odwołanie, Dyrektor może zasięgnąć opinii Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. 

18. Decyzja Dyrektora związana z odwołaniem ucznia od kary jest ostateczna. 

19.Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Kuratorium Oświaty. 

20.Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze. 

 

§ 100 

Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, są 

rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

§ 101 

Szkoła jest samodzielnie bilansującą się jednostką budżetową, działającą zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 102 

Szkoła zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi, których szczegółowy zakres 

obowiązków określa Dyrektor Szkoły. 

§ 103 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 104 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

2. Poczet sztandarowy towarzyszy wszystkim doniosłym i ważnym uroczystościom na terenie 

Szkoły (np.: ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie absolwentów, obchodów świąt 

państwowych) i poza nią. 

3. Cała społeczność szkolna  kultywuje tradycje Szkoły. 

4. Elementem stałym szkolnych uroczystości jest udział w nich sztandaru Szkoły i 

przestrzeganie zasad: 

1) wprowadzenie sztandaru, 

2)  hymn państwowy, 

3)  część oficjalna uroczystości, 

4)  wyprowadzenie sztandaru. 



 51 

5. W czasie uroczystości z udziałem sztandaru należy zachować się godnie i poważnie. 

6. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych,  państwowych i 

samorządowych oraz w innych sytuacjach wskazanych przez zarządzenie Dyrektora 

Szkoły. 

7. Zmiany w Statucie Szkoły dokonuje się na wniosek 2 spośród wymienionych w § 24 

organów Szkoły w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. Uchwalone zmiany Rada 

Pedagogiczna przesyła do Kuratora Oświaty w celu sprawdzenia zgodności z prawem. 

8.   Zmiany w Statucie wprowadzane są w drodze uchwały Rady Pedagogicznej po 

zaopiniowaniu innych organów Szkoły. Zmiany wprowadzane są w formie tekstu 

ujednoliconego. 

9.   Statut Szkoły dostępny jest u Dyrektora Szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

10. Wychowawcy zapoznają uczniów ze Statutem Szkoły na godzinach wychowawczych, 

zwracając uwagę w trakcie nauki na szczególnie ważne dla nich postanowienia. 

11. Liceum może realizować projekty w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w 

 ramach wzbogacenia oferty dydaktyczno-wychowawczej.  

12. Szkoła posiada chronioną prawnie domenę internetową i  adres internetowy.  

§ 105 

W ciągu roku szkolnego mogą być prowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

mające na celu gromadzenie informacji dotyczących działań na rzecz podnoszenia efektów  

kształcenia w Szkole.
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