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Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572,                  

z późn. zm.), 

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),  

3. Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 541). 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. 

poz. 191 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624                                

z późniejszymi zmianami).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 204 z późniejszymi 

zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ. U. z 2007 roku, 

Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1487). 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Poz. 59). 

10. Ustawa z dnia14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

11. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1943 i 1954). 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku          

w Urlach, zwane dalej w niniejszym Statucie „Liceum”.                                                

Liceum może używać na pieczęci skrótu LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. 

2. Liceum zlokalizowane jest w Urlach przy ulicy Żwirki i Wigury 4. 

3. Liceum używa nazwy na pieczęciach w brzmieniu: 

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 

05-281 Urle, ul. Żwirki i Wigury 4 

4. Liceum ma statystyczny numer identyfikacyjny 8021B, REGON – 015209375 

 

§ 2 

 

1  Liceum jest publiczną szkołą ogólnokształcącą realizującą programy nauczania zawierające 

podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących oraz ramowe plany 

nauczania. 

§ 3 

 

1. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Wołomiński. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

 

§ 4 

 

1.  Podstawą prawną działalności Liceum jest niniejszy Statut. 

 

§ 5 

 

1. Cykl kształcenia Liceum, zgodnie z ramowymi planami nauczania, wynosi 3 lata. 

2. Kształcenie realizowane jest w klasach: 

- wojskowych z dodatkowymi przedmiotami: 

a) Przysposobienie wojskowe 

b) Język angielski wojskowy 

 - policyjnych z dodatkowym przedmiotem: 

a) Prawo policyjne   

b) Język angielski policyjny 

- strażackich z dodatkowym przedmiotem: 

a) Ochrona przeciwpożarowa 
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§ 6 

 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 7 

 

1. Liceum jest jednostką budżetową. 

2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 8 

 

 

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną na zasadach określonych w odrębnych       

przepisach. 

2. Liceum prowadzi dziennik elektroniczny i w okresie przejściowym po wprowadzeniu dziennika 

elektronicznego w roku szkolnym 2017/2018 również dziennik lekcyjny.  

3. Na terenie Liceum funkcjonuje System kamer monitoringu CCTV. Celem działania  

w/w systemu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

a) System monitoringu w szkole składa się z 7 nieruchomych kamer (1 na zewnątrz) 

skierowanych na newralgiczne miejsca w szkole. 

b)  Monitoring działa przez całą dobę. Sygnał z kamer przesyłany jest do 1 rejestratora, gdzie 

zostaje zapisany na dysku twardym. Zapisy przechowywane są  przez około 30 dni, następnie 

kolejne dane nadpisują się na poprzednich. 

c) Urządzenie rejestrujące i monitor znajdują się w sekretariacie, do których dostęp mają: 

dyrektor i sekretarz szkoły. Inni pracownicy tylko w obecności w/w osób. 

d) Hasło dostępu do systemu monitoringu CCTV posiadają upoważnieni przez dyrektora 

nauczyciele informatyki. 

e) Przeglądanie materiałów ( maksymalnie z ostatnich 30 dni)  następuje po zgłoszeniu przez 

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców niebezpiecznego 

wydarzenia wymagającego interwencji. Przeglądu nagrania dokonują upoważnieni nauczyciele 

informatyki. Po obejrzeniu nagrań podejmowane są stosowne decyzje. 

 

 

CELE I ZADANIA LICEUM 

 

 § 9 

 

1. Liceum we współpracy z rodzicami realizuje cele i zadania określone w ustawie O systemie 

oświaty i w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie,  

a w szczególności: 
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a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, pozytywnego złożenia egzaminów i kontynuacji nauki; 

b) ułatwia podjęcie decyzji w sprawie dalszego kształcenia lub rozpoczęcia pracy 

zawodowej, służąc niezbędnymi informacjami w tym zakresie;  

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych  

w ustawie, uwzględniając warunki szkoły i możliwości uczniów; 

d) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego  

i fizycznego odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Liceum; 

e) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie 

dla dziedzictwa kulturowego; 

f) kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; 

g) rozwija w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły; 

h) sprawuje opiekę pedagogiczno-wychowawczą nad uczniami w miarę posiadanych 

możliwości; 

i) realizuje cele wychowawcze zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczo-

profilaktycznym Liceum dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów, 

j)  rozwija postawy prospołeczne wolontariatu oraz wartości związane z kulturą narodową. 

k) prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. 

1. Nauczyciele i rodzice uczniów na zasadach określonych w Statucie współdziałają ze sobą  

w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Liceum ponadto: 

a) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez udział w uroczystościach państwowych i religijnych; 

b) organizuje nauczanie religii w oparciu o odrębne przepisy; 

c) organizuje nauczanie wychowania do życia w rodzinie w oparciu o odrębne przepisy; 

d) udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej; 

e) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i kół zainteresowań stosownie do możliwości Liceum. 

4. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

a) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie:  
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- zajęć rozwijających uzdolnienia, które trwają 45 min  

- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwających 45 min  

- zajęć terapeutycznych trwających 60 min  

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania 

kształcenia i kariery zawodowej, trwające 45 min  

- warsztatów i szkoleń, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczy-cieli,  

b) zajęcia wymienione w pkt 4a) prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, doradcy 

zawodowi posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć,  

c) prowadzenie zajęć o których mowa w pkt 4a) jest dokumentowane odpowiednio  

w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w dzienniku 

elektronicznym, dzienniku zajęć pedagoga oraz dzienniku zajęć lekcyjnych,  

d) korzystanie z pomocy pp jest dobrowolne i nieodpłatne,  

e) pomoc pp może być udzielana z inicjatywy ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), 

dyrektora, wychowawcy, nauczycieli uczących lub specjalistów, pielęgniarki, poradni, 

asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora 

sądowego,  

f) uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w każdej chwili zrezygnować  

z udzielanej pomocy pp składając u dyrektora pisemne oświadczenie o rezygnacji z 

podaniem jej powodu,  

g) za prawidłową organizację pomocy pp odpowiada dyrektor szkoły,  

h) przy planowaniu i realizacji pomocy pp dyrektor współpracuje z rodzicami ucznia 

niepełnoletniego, nauczycielami, specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz spoza 

szkoły,  

w tym pracownikami PPP oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami, które w 

ramach swojej działalności statutowej są zobowiązane do niesienia pomocy 

psychologicznej,  

i) pomoc psychologiczno – pedagogiczną koordynuje pedagog szkolny we współpracy  

z wychowawcami,  

j) w przypadku uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zaś pozostałym 

uczniom opracowuje się program zajęć zgodnie z ustalonymi formami pomocy.  

 

§ 10 

 

Główne zadania wynikające z Ustawy, Liceum realizuje poprzez: 

1. Zapewnienie realizacji programów nauczania ze wszystkich przedmiotów objętych 

planem nauczania. 

2. Traktowanie podstaw programowych, jako wyjściowej bazy wiedzy do rozwijania 

indywidualnych zainteresowań i umiejętności samokształcenia uczniów. 
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3. Wykorzystywanie wszystkich form pracy z uczniem takich jak: praca lekcyjna, 

pozalekcyjna, wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze, praca domowa 

ucznia, udział w imprezach szkolnych i środowiskowych. 

4. Wyznaczenie uczniowi, na wniosek wychowawcy, indywidualnego toku nauki celem 

umożliwienia ukończenia Liceum w skróconym czasie i wykorzystania jego szczególnych 

uzdolnień. 

5. Współpraca ze wszystkimi formalnymi grupami oddziaływania wychowawczego takimi 

jak: 

- Kościół,  

- Dom Kultury, 

- Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, 

- Związek Strzelecki, 

- Polski System Walki Wręcz Haller, 

- Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

6. Umożliwienie uczniom korzystania z biblioteki, bazy sportowej Liceum, sprzętu 

audiowizualnego, komputerowego itp. 

. 

7. Pomoc pedagogiczną i psychologiczną, wychowawców oraz pedagoga szkolnego  a w razie 

potrzeby  specjalistów Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Tłuszczu. 

8. Pomoc w planowaniu, a w miarę możliwości i organizowaniu czasu wolnego uczniów. 

9. Rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kół 

artystycznych, kół zainteresowań. 

10. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi prawami człowieka i ucznia. 

11. Zapewnienie uczniom informacji na temat możliwości kontynuowania nauki i warunków 

przyjęć na studia oraz do szkół szczebla wyższego. 

12. Powiadamianie przez Dyrektora Liceum, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),  

na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat o przyjęciu go  

do Liceum w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta. 

13. Informowanie przez Dyrektora Liceum, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),  

na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, o niespełnianiu przez niego obowiązku 

nauki w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji. 

15.  Działania w kierunku zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej. 

 

§ 11 

 

1. Opiekę nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć szkolnych oraz 

pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. Uczniowie w czasie 

powyższych zajęć nie mogą być pozostawieni bez nadzoru. 

2. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawują opiekunowie wycieczki ustaleni  

z uwzględnieniem następujących zasad: 
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a) na wycieczkach pieszych, bez korzystania ze środków lokomocji co najmniej jeden 

opiekun na 30 uczniów; 

b) kierownik wycieczki poza teren Urli musi posiadać odpowiednie kwalifikacje; 

c) przy wyjazdach poza teren Urli co najmniej 1 opiekun na 12 uczniów; 

d) opiekunem wycieczki może być tylko pracownik Liceum zaakceptowany przez 

Dyrektora; 

e) na każde zorganizowane wyjście nauczyciela z uczniami poza teren Liceum należy 

uzyskać zgodę Dyrektora; 

f) przed wyjściem lub wyjazdem opiekun ma obowiązek zatwierdzenia u Dyrektora 

wypełnionego druku „karta wycieczki” wraz z listą imienną uczniów, ich adresami oraz 

telefonami kontaktowymi ich rodziców (prawnych opiekunów); 

g) zrealizowanie wycieczki opiekun wpisuje do dziennika lekcyjnego klas  

w odpowiedniej rubryce; 

h) opiekunowie wycieczki są odpowiedzialni za bezpieczeństwo jej uczestników przez cały 

czas jej trwania; 

i) opiekun przed wyjazdem zbiera oświadczenia podpisane przez rodziców (prawnych 

opiekunów) o wyrażeniu zgody na wyjazd i ponoszeniu przez rodzica odpowiedzialności 

materialnej za spowodowane przez dziecko szkody; 

j) podczas wyjazdów uczniowie nie mają tzw. czasu wolnego, chyba że realizują  

w grupach wyznaczone zadania; 

k) podczas wyjazdu na wycieczkę zagraniczną należy powiadomić o tym organ prowadzący 

Liceum i organ nadzoru pedagogicznego, a na karcie wycieczki dokładnie określić 

punkty noclegowe i żywieniowe oraz telefony kontaktowe; 

l) uczeń, który oddalił się samowolnie ponosi za to odpowiedzialność. 

3. Opiekę nad uczniami w czasie przerw lekcyjnych sprawuje nauczyciel dyżurny, ustalony 

przez Dyrektora Liceum w tygodniowym planie zajęć. Dyżury prowadzone są aktywnie.  

W wypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego Dyrektor zapewnia zastępstwo innego 

nauczyciela. 

4. W okresie jesienno-zimowym, tj. od 11 października do 31 marca danego roku szkolnego  

w czasie przerw uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły. 

5. Opiekę nad uczniami mieszkającymi na stancjach sprawują rodzice/prawni opiekunowie  

i właściciele stancji. Wychowawcy i pedagodzy szkolni pełnią rolę wspomagającą i za zgodą 
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rodziców/prawnych opiekunów mogą kontaktować się  na stancjach z uczniami  

i osobami prowadzącymi stancje.  

6. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek:  

a) udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku; 

b) meldowania Dyrektorowi szkoły o zauważonych wypadkach, a także  

o zagrożeniach; 

c) zwracania uwagi osobom przebywającym na terenie obiektu o zachowaniu 

zagrażającym bezpieczeństwu nauki i pracy. 

7. Każdy wychowawca ma obowiązek: 

a) na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy omówić z uczniami zasady 

bezpiecznego zachowania się w Liceum oraz podczas dojazdu do Liceum; 

b) omówić z uczniami najważniejsze dokumenty Liceum: Statut z WSO, Program 

Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 

c) zaplanować w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy tematy dotyczące 

ogólnych zasad BHP; 

d) poprzez stosowanie własnego systemu nagród i kar wpływać na kształtowanie 

właściwych zachowań uczniów; 

e) kontrolowania comiesięcznej frekwencji uczniów, a w szczególności wyłanianie 

osób, które nie spełniają obowiązku nauki i informowanie o tym fakcie Dyrektora; 

f) zaplanować w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy tematy dotyczące praw 

człowieka i ich przestrzegania oraz tematy dotyczące wychowania patriotycznego. 

8. Opiekunowie poszczególnych pomieszczeń szkolnych są odpowiedzialni za stan 

bezpieczeństwa powierzonego ich opiece pomieszczenia oraz znajdującego się tam 

sprzętu  

i urządzeń.  

9.    Do obowiązków nauczycieli wychowania fizycznego należy w szczególności: 

a)  sprawdzenie stanu technicznego i przydatności urządzeń oraz sprzętu sportowego  

używanego na zajęciach przed ich rozpoczęciem; 

b) dobór ćwiczeń do stopnia sprawności i wydolności organizmu uczniów; 

c) zwalnianie uczniów uskarżających się na złe samopoczucie lub dolegliwości            

w danym dniu z ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowanie ich do lekarza; 
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d) przestrzeganie porządku w przebieralni dla uczniów przed i po zajęciach poprzez 

sprawowanie opieki nad osobami tam przebywającymi. 

10.  Zasady korzystania z sali gimnastycznej, siłowni, boisk sportowych oraz pracowni 

dydaktycznych zawarte są w regulaminach. 

11.  Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim 

urządzeń może stwarzać zagrożenie dla znajdujących się tam uczniów, nauczyciel jest 

zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora Liceum. 

12. Dyrektor Liceum może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia w Liceum   

 z powodu niskich temperatur, w następujących przypadkach: 

a) w salach lekcyjnych nie można uzyskać temperatury co najmniej + 18 stopni C;  

b) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 stopni C lub jest niższa. 

13.  Pełnomocnikiem Dyrektora Liceum do spraw bhp na terenie szkoły w zakresie: 

a) planowania i prowadzenia szkolenia; 

b) kontroli stanu bhp; 

c) prowadzenia dokumentacji bhp; 

d) prowadzenia postępowania powypadkowego; 

e) formułowania wniosków w zakresie podejmowania działań usuwających zagrożenia  

i podwyższających poziom bezpieczeństwa, jest pracownik wyznaczony przez 

Dyrektora Liceum, który posiada odpowiednie   uprawnienia. 

14. W oparciu o analizę dokumentacji ucznia, zgłoszenia wychowawców i rozpoznanie 

własne pedagog szkolny prowadzi rejestr uczniów wymagających szczególnej opieki 

wychowawczej  

w tym zagrożonych patologią społeczną. 

§ 12 

1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu - wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej ten sam nauczyciel powinien pełnić funkcję 

wychowawcy oddziału przez cały cykl kształcenia z następującymi wyjątkami: 

a)  nauczyciel nie jest w stanie pełnić funkcji wychowawcy z powodu: 
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1) urlopu dla poratowania zdrowia; 

2) urlopu bezpłatnego; 

3) długotrwałego zwolnienia lekarskiego; 

4) odejścia na emeryturę lub rentę; 

5) rozwiązania stosunku pracy i tym podobnych przeszkód formalnych. 

b) Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy z końcem roku szkolnego     

lub w trakcie semestru w następujących przypadkach: 

1) na uzasadnioną prośbę wychowawcy; 

2) z własnej inicjatywy; 

3) na wniosek pedagoga szkolnego po stwierdzeniu poważnych zaniedbań  

w realizacji obowiązków wychowawcy; 

4) na uzasadniony wniosek samorządu klasowego poparty 70% głosów podczas 

tajnego głosowania ogółu uczniów klasy; 

5) na uzasadniony wniosek rodziców uczniów danej klasy po uzyskaniu co najmniej 

70% poparcia w wyniku tajnego głosowania ogółu rodziców danej klasy. 

3. Decyzja o pozbawieniu nauczyciela funkcji wychowawcy w trakcie roku szkolnego powinna 

być wręczona na piśmie z podaniem uzasadnienia. Od powyższej decyzji nauczyciel ma 

prawo odwołać się do Rady Pedagogicznej, która może zobowiązać Dyrektora  

do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli Dyrektor podtrzyma swoją decyzję, odwołanie  

od niej już nie przysługuje. 

§ 13 

 

Liceum wdraża zasady dyscypliny obowiązującej w służbach mundurowych przez: 

1. Każdy uczeń klasy wojskowej, policyjnej lub strażackiej ma obowiązek posiadania 

umundurowania, którego wzór określa szkoła po uzgodnieniu z Radą Rodziców. 

2. Uczniowie klas mundurowych podczas zajęć i uroczystości patriotycznych oraz uroczystości 

szkolnych występują w umundurowaniu przewidzianym przez szkołę. 

3. Zajęcia z przysposobienia wojskowego, prawa policyjnego i ochrony przeciwpożarowej 

składają się z części teoretycznej, jak również praktycznej polegającej między innymi na 

nauce podstawowych zasad musztry indywidualnej i zespołowej. 
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4. Na lekcjach przestrzega się zasady składania meldunków przez gospodarza klasy lub 

dyżurnego o treści: „Panie profesorze, dyżurny klasy, szeregowy Kowalski melduje klasę Ia 

gotową do zajęć z biologii, stan klasy 28, obecnych 26”. Meldunek przyjmuje nauczyciel 

danego przedmiotu. 

5. Raz w semestrze uczniowie klas mundurowych biorą udział w manewrach sprawdzających 

zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w terenie. 

6. Za nieprzestrzeganie określonych zasad uczeń ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, 

zgodnie z przyjętym systemem oceniania będącym elementem WSO. 

 

ORGANY LICEUM 

 

§ 14 

 

1. Organami Liceum są: 

1) Dyrektor Liceum; 

2) Rada Pedagogiczna. 

2. Społecznymi organami Liceum są: 

1) Rada Rodziców; 

2) Samorząd Uczniowski. 

 

Dyrektor Liceum 

 

§ 15 

 

1. Dyrektor kieruje Liceum, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników Liceum.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący Liceum. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w punkcie drugim, określają odrębne przepisy. 

4. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

Liceum. 

5. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Liceum. 

6. Dyrektor podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 16 

 

1. Kompetencje i obowiązki Dyrektora Liceum wynikają z ustawy o Systemie Oświaty i Prawo 

Oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz z aktów wykonawczych wydawanych 

do tych ustaw. 

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 
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a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Liceum, tj. rocznego planu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego Liceum        

i tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 

b) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych Liceum; 

c) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych; 

d) kierowanie całokształtem działań Liceum, a w szczególności: 

        1) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli  

                 i wychowawców; 

  2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego        

ich rozwoju;                              

 3) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki; 

                   4) Zapewnienie warunków do działania w szkole wolontariuszy; 

 5) współdziałanie z Radą Pedagogiczną w celu realizacji zadań statutowych; 

 6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji oraz wstrzymanie wykonania uchwał niezgodnych z prawem; 

 7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Liceum oraz ich 

prawidłowe i racjonalne wykorzystanie; 

 8) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej; 

 9) współdziałanie z Radą Rodziców oraz zapewnienie ich wpływu na działalność 

Liceum; 

 10) dopuszczenie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania  

i podręczników po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej; 

 11) podanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawu podręczników, 

które obowiązywać będą od początku następnego roku szkolnego; 

 12) poinformowanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie 

której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do 

szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz  o zmianach w spełnianiu 

obowiązku nauki; 

      13) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;   

 14) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły; 
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 13) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie  

z ustalonym regulaminem; 

 16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; 

17) współpraca z osobami świadczącymi opiekę nad uczniami  

i udostępnianie  im     danych osobowych uczniów.    

3. Dyrektor decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Liceum zgodnie z odrębnymi przepisami; 

c) oceny pracy nauczycieli oraz innych pracowników Liceum; 

d) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania; 

e) skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Liceum; 

f) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Liceum po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; 

g) zawieszenia zajęć w szkole w sytuacjach uniemożliwiających ich prowadzenie po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. Dyrektor Liceum odpowiada za: 

a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania; 

b) zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i Statutu 

Liceum; 

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów 

szkolnych; 

d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Liceum; 

e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

f) właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego; 

g) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 
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5. Dyrektor Liceum wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów na terenie placówki 

określonego stroju, którego wzór ustala po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim i Radą Rodziców. 

6. Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą 

Rodziców z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, 

kadrowych oraz finansowych Liceum ustala przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym.  

7. Dyrektor Liceum w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 17 

 

1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny. 

2. Do statutowych zadań Rady Pedagogicznej należy kształcenie, wychowanie i opieka. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w Liceum. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Liceum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;  

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

      w  Liceum po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum; 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

b) projekt planu finansowego Liceum; 

c) wnioski Dyrektora Liceum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień; 

d) propozycje Dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

e) wniosek o indywidualny program lub tok nauki; 

f) kandydata do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

g) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do Szkolnego Planu Nauczania; 

h) dopuszczenie do użytku w Liceum zaproponowanego przez nauczyciela programu 

nauczania; 
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i) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego. 

7. Rada Pedagogiczna ponadto: 

a) przygotowuje i uchwala projekt Statutu Liceum albo jego zmian; 

b) może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela            

ze stanowiska Dyrektora Liceum; 

c) wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum; 

d) rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

e) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia nieklasyfikowanego               

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

f) działa w porozumieniu z Radą Rodziców i podejmuje uchwałą Program Wychowawczo-

profilaktyczny Liceum zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców; 

g) wyraża zgodę na promocję ucznia, który w wyniku ostatecznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego przedmiotu nauczania, przy czym przedmiot ten musi mieć 

kontynuacje w klasie programowo wyższej. 

8. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określone są w regulaminie Rady 

Pedagogicznej. 

9. Regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną nie może być sprzeczny ze Statutem 

Liceum. 

 

Rada Rodziców 

 

§ 18 

 

1. W Liceum działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców w realizacji zadań Liceum jest samorządnym przedstawicielem 

rodziców/opiekunów prawnych współdziałającym z Dyrektorem Liceum, Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz 

innymi organizacjami i instytucjami.  

3. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty: 

a) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału; 

b) w wyborach o których mowa w pkt. 3a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 

c) wybory przeprowadza się w tajnym głosowaniu na pierwszym zebraniu rodziców        

w każdym roku szkolnym. 

4.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

a)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
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b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Liceum, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Liceum. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Liceum Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz 

sposób ich rozliczania określa regulamin Rady Rodziców. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

profilaktycznego Liceum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści  

i działania o charakterze profilaktycznym skierowanego do uczniów i rodziców; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

 i wychowania Liceum;  

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum; 

d) opiniowanie zaproponowanego przez Dyrektora Liceum obowiązkowego stroju 

noszonego przez uczniów na terenie Liceum. 

8. Regulamin uchwalony przez Radę Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem. 

 

Samorząd  Uczniowski 

 

§ 19 

 

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

uczniowie szkoły. 

2. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznawania z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami a także możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z Dyrektorem Liceum; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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3. Samorząd Uczniowski ponadto: 

a) opiniuje Program Wychowawczy Liceum; 

b) sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom 

spełniającym określone warunki; 

c) opiniuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

4. Zasady organizacji i funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego i jego organów określa 

regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu tajnym. 

5. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe, 

warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu. 

6. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem. 

7. Dyrektor zapewnia warunki do działania w szkole wolontariuszy i umożliwia podejmowanie 

wolontariatu przez Samorząd Uczniowski. 

 

§ 20 

 

1. Wszystkie organy Liceum współpracują na zasadach porozumienia, tolerancji  

i wzajemnego szacunku, umożliwiając sobie wzajemnie swobodne działanie  

i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i kadra pedagogiczna Liceum współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów maja prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale  

i Liceum; 

b) znajomości Statutu Liceum, przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania  

i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; 

c) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci;  

e) wyrażenia i przekazania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy Liceum; 

f) odwoływania się od decyzji organów Liceum na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Prawa rodziców/prawnych opiekunów realizowane są przez: 

a) stałe spotkania w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze; 

b) organizowanie, w miarę potrzeb, indywidualnych konsultacji z nauczycielami; 

c) współpraca za pośrednictwem Rady Rodziców. 

5. Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów dotyczące spraw dydaktyczno-

wychowawczych i organizacyjnych odbywają się według ustalonego na początku roku 

szkolnego terminarza. 

6. Każdy kontakt z rodzicami powinien być odnotowany w dzienniku. 

7. Wszelkich informacji na temat postępów w nauce uczniów pełnoletnich udziela się              

w pierwszej kolejności im samym, a dopiero w drugiej kolejności rodzicom lub opiekunom. 
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8. Nie udziela się informacji o postępach ucznia, jego frekwencji czy problemach innym 

osobom niż rodzice czy prawni opiekunowie (oprócz informacji udzielanych na pisemne 

żądanie uprawnionych organów np. sądu, policji, na podstawie innych przepisów). 

 

 

ORGANIZACJA LICEUM 

 

 

 

§ 21 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku na 

podstawie planów nauczania i kierunków kształcenia zatwierdzonych przez organ 

prowadzący. 

3. W arkuszu organizacyjnym Liceum zamieszcza się w szczególności: 

a) liczbę pracowników Liceum; 

b) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych; 

c) ilość godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych 

zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

4.  Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący Liceum do 30 maja każdego 

roku. 

 

§ 22 

 

1. Wszystkie zajęcia lekcyjne z przedmiotów teoretycznych za wyjątkiem zajęć realizowanych 

w formie wycieczek odbywają się w budynku Liceum. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego oraz inne o charakterze sportowym i rekreacyjnym mogą 

być organizowane w hali sportowej szkoły lub na boisku szkolnym. Organizowanie zajęć 

sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowych poza szkołą wymaga zgody Dyrektora. 

3. Zajęcia z przedmiotów dodatkowych odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem 

poza terenem Liceum:  

a) zajęcia z przysposobienia wojskowego odbywają się raz w miesiącu oraz przez 10 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych (obóz szkoleniowy) w Oddziale 

Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim; 

b) zajęcia z prawa policyjnego odbywają się co najmniej raz w semestrze w Centrum 

Szkolenia Policji w Legionowie i w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie oraz 

przez 10 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych (obóz szkoleniowy)  

w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim; 
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c) zajęcia z ochrony przeciwpożarowej odbywają się raz w semestrze w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie lub w Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie oraz przez 10 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych (obóz szkoleniowy) w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej  

w Mińsku Mazowieckim; 

 

§ 23 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów uczących 

się  

w tym samym kierunku. 

      2. Liczbę uczniów w oddziale ustalają stosowne przepisy. 

 

 

§ 24 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych               

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Liceum   

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć powinien być ogólnodostępny dla nauczycieli, uczniów            

i rodziców (jeden egzemplarz na korytarzu szkolnym, jeden w pokoju nauczycielskim, 

jeden w gabinecie dyrektora, może być tez opublikowany na stronie internetowej 

Liceum). 

 

§ 25 

 

1. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone        

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna teorii trwa 45 minut. 

3. Godziny lekcyjne oddzielone są przerwami zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie godzin lekcyjnych tego samego 

przedmiotu. 

 

§ 26 

 

1. Odziały dzielone są na grupy. 

2. Podziału na grupy dokonuje corocznie Dyrektor, uwzględniając: możliwości finansowe 

Liceum, charakter zajęć, bazę dydaktyczną, przepisy bhp, liczebność oddziału, obowiązujące 

aktualnie przepisy prawa oświatowego dotyczące podziału na grupy. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.  

4. Podział na grupy jest zatwierdzany każdego roku w arkuszu organizacyjnym przez organ  

prowadzący Liceum. 
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§ 27 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe takie jak np.: nauka języków obcych, elementy informatyki, 

wychowanie fizyczne, przysposobienie wojskowe, prawo policyjne, ochrona 

przeciwpożarowa, koła zainteresowań oraz zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez Liceum 

środków finansowych. 

§ 28 

 

1. Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego skierowania pomiędzy 

Dyrektorem Liceum a zakładem lub szkołą wyższą kierującą na praktyki. 

 

§ 29 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Liceum, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów oraz w miarę możliwości wiedzy    

o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie; 

b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

c) rodzice; 

d) instytucje współpracujące z Liceum; 

e) inne osoby za zgodą Dyrektora Liceum. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 

a) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

b) Korzystanie ze zbiorów w czytelni; 

c) Wypożyczanie ich poza pomieszczenie biblioteki. 

4. Wyznaczone przez Dyrektora Liceum godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp 

do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 
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a) Przestrzeganie godzin wypożyczeń ustalonych przez Dyrektora Liceum (godziny 

wypożyczeń powinny stanowić 2/3 godzin etatowych nauczyciela bibliotekarza; 

pozostałe 1/3 godzin są przeznaczone na porządkowanie zbiorów, prace dokumentacyjne, 

propagowanie czytelnictwa itp.); 

b) Zapoznanie uczniów i nauczycieli z godzinami wypożyczeń; 

c) Dbałość o estetykę pomieszczenia biblioteki, czystość, stan księgozbioru; 

d) Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji biblioteki, w tym ksiąg 

inwentarzowych, katalogów, kart bibliotecznych itp. 

e) Realizacja wybranej tematyki z edukacji czytelniczej i medialnej; 

f) Prowadzenie konkursu czytelniczego; 

g) Informowanie wychowawców i nauczycieli przedmiotów humanistycznych o stanie 

czytelnictwa w poszczególnych oddziałach; 

h) Prowadzenie akcji propagujących czytelnictwo; 

i) Właściwe oznakowanie księgozbioru; 

j) Bieżące doradztwo czytelnicze; 

k) Prowadzenie działu podręczników, broszur, programów nauczania, informacji 

pedagogicznej itp. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM 

 

§ 30 

 

1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji, sprzątaczki i dozorców. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust 1, określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 31 

 

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

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i poszanowanie godności 

osobistej ucznia. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów. 
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3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

4. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo; 

b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez: 

1) realizację obowiązujących programów nauczania; 

2) stosowanie właściwych metod nauczania; 

3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

4) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć; 

5) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności 

pedagogicznej. 

c) realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania uczniów; 

d) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny; 

e) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności i zainteresowania; 

f) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznane potrzeby uczniów; 

g) jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

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; 

h) realizuje obowiązki wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, 

ustaleń niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących organizacji pracy Liceum. 

 

§ 32 

 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskali 

podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

§ 33 

 

1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. 

2. W szkole działają 3 zespoły przedmiotowe i Zespół Wychowawczy: 

a) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych; 
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b) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych; 

c) Zespół Nauczycieli do Spraw Sportu i Edukacji Obronnej. 

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Liceum przewodniczący zespołu. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

a) opiniowanie programów przed dopuszczeniem go do użytku; 

b) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów  

i podręczników; 

c) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli realizujących staż w ramach uzyskiwania kolejnych 

stopni awansu zawodowego; 

e) współdziałanie w organizowaniu klasopracowni; 

f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

 i eksperymentalnych programów nauczania; 

g) współpracę w celu realizacji programów, projektów i akcji dla rozwoju artystycznego 

i naukowego uczniów. 

5. Cele i zadania Zespołu Wychowawczego: 

a) opracowanie, wdrażanie i ewaluowanie Szkolnego Programu Wychowawczo-

profilaktycznego; 

b) koordynacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-profilaktycznego; 

c) poszukiwanie i wypracowanie form i metod pracy, które pomogą uczniowi i jego 

rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnianiem 

obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych 

decyzji w sytuacjach trudnych. 

 

§ 34 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,               

 a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
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b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

d) realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego, a w szczególności 

przeciwdziałanie narkomanii, środkom psychoaktywnym, alkoholizmowi, prostytucji 

i przestępczości. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

1) różne formy życia społecznego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski; 

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy; 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka; dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak       

i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami; 

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

2) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci  

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach’ 

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań  

i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 

3. Każdy wychowawca ma prawo doboru form i metod pracy wychowawczej z uczniami, jeżeli 

służą one do realizacji celów wyżej wymienionych. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony dyrekcji Liceum, organu nadzoru pedagogicznego, pedagoga 

szkolnego, poradni pedagogicznej oraz zespołu doradców metodycznych. 

5. Początkujący nauczyciel – wychowawca w ramach kolejnych etapów realizowanego stażu 

korzysta z pomocy opiekuna stażu wyznaczonego przez Dyrektora Liceum. 
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§ 35 

 

1. Do zapewnienia różnorodnych form specjalistycznej opieki nad uczniami Liceum zatrudnia 

się pedagoga szkolnego. 

2. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy: 

a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

b) poznanie sytuacji rodzinnej i socjalnej ucznia;  

c) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej;  

d) wczesne wykrywanie przejawów niedostosowania społecznego; 

e) działania profilaktyczne i resocjalizacyjne; 

f) współpraca z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, środowiskiem  

i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi; 

g) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia;  

h) planowanie i koordynowanie zadań szkoły na rzecz uczniów w zakresie wyboru dalszych 

kierunków kształcenia lub poszukiwania pracy.  

3. Pedagog szkolny prowadzi   dziennik elektroniczny i dziennik pedagoga, do którego wpisuje 

tygodniowy plan zajęć, zajęcia (czynności) przeprowadzone w poszczególnych dniach, 

wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy (w szczególności 

psychologiczno-pedagogicznej), informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi 

działa przy wykonywaniu swoich zadań. 

4. Szczegółowy zakres działań pedagoga określa jego zakres obowiązków oraz plan pracy. 

5. Liceum umożliwia uczniom i rodzicom korzystanie z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w formie: 

a) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów; 

b) porad dla uczniów; 

c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów, uczniów  

i nauczycieli. 

 

UCZNIOWIE LICEUM 

 

§ 36 

 

1. Rekrutacji w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dokonuje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna powoływana corocznie przez Dyrektora Liceum. Przewodniczącym 

komisji jest Dyrektor Liceum. 
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2. Praca komisji rekrutacyjnej kończy się w dniu wywieszenia wyników rekrutacji, a dalszej 

rekrutacji na wolne miejsca w oddziałach dokonuje Dyrektor Liceum. 

3. Okres rekrutacji na wolne miejsca trwa do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

4. Po otrzymaniu od kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów oraz przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listy uczniów 

przyjętych do klas pierwszych. 

5. O kolejności na liście decyduje suma punktów (max. 200 punktów) uzyskanych przez 

kandydata. 

6. Szczegółowe zasady i warunki rekrutacji określa „Regulamin Przyjęć Kandydatów  

do Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach”. 

 

§ 37 

 

1. Decyzję w sprawie:  

a) przeniesienia ucznia z innej szkoły; 

b) przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,; 

podejmuje Dyrektor Liceum w miarę posiadanych miejsc. 

 

§ 38 

 

 W trakcie nauki uczeń może ubiegać się o przeniesienie do innej klasy. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii wychowawców obu klas  

i z uwzględnieniem możliwości wypełnienia przez ucznia wymogów programowych. 

 

§ 39 

 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę        

i poszanowanie jego godności zgodnie z prawami człowieka. 

3. Korzystania z pomocy materialnej w miarę możliwości szkoły zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 



29 

 

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce. 

8. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 

10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć dydaktycznych. 

11. Wpływania na życie Liceum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach uczniowskich działających na terenie Liceum. 

12. Dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć bez konsekwencji  

w postaci oceny niedostatecznej. 

13. Odpoczynku od prac domowych w okresie ferii i przerw świątecznych. 

14. Co najwyżej jednego sprawdzianu pisemnego dziennie. 

15. Co najmniej tygodniowego uprzedzenia o każdym pisemnym sprawdzianie wiedzy 

obejmującym zakresem tematycznym więcej niż trzy ostatnie tematy. 

16. Zwolnienia od odpowiedzi na zajęciach pierwszego dnia po usprawiedliwionej co najmniej 

tygodniowej nieobecności w szkole. 

17. Pełnego korzystania ze wszystkich uprawnień zagwarantowanych rozporządzeniem 

dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania. 

18.  Poprawy każdej oceny uzyskanej w wyniku odpowiedzi lub sprawdzianu, która go nie 

satysfakcjonuje w terminie 2 tygodni. 

19. Odpoczynku w czasie przerw między lekcjami. 

20. Korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z innych punktów niniejszego Statutu. 

 

§ 40 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegania wszystkich ustaleń zawartych w Statucie Liceum. 

2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Liceum. 

3. Przygotowywania się do lekcji i kulturalnego zachowania na lekcjach. 

4. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz wszystkich osób przebywających na terenie szkoły. 
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5. Zachowania przepisów bezpieczeństwa nauki i pracy. 

6. Ochrony własnego i cudzego życia, zdrowia, dbania o higienę i własny rozwój. 

7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

8. Przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów, używania narkotyków  

i innych zakazanych środków szkodliwych dla zdrowia lub życia na terenie szkoły i poza nią. 

9. Zachowania nienagannej czystości osobistej i estetyki odzieży: 

a) Codzienny strój szkolny winien składać się z koszulki, swetra lub bluzy oraz spodni 

bojowych w odpowiednim dla klasy kolorze. Uczniowie nieposiadający wymaganego 

stroju mogą być niewpuszczani do pomieszczeń szkolnych.   

b) Makijaż u dziewcząt może być delikatny, a włosy spięte. 

c) Uroczysty strój na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, w dniu egzaminów, 

rozdania świadectw, dnia mundurowego oraz w czasie innych ważnych wydarzeń składa 

się z koszuli galowej i spodni bojowych w odpowiednim dla klasy kolorze. 

10. Na zajęcia wychowania fizycznego przynosić strój sportowy taki jak: obuwie sportowe, 

dresy, koszulka (w odpowiednim dla klasy kolorze), spodenki gimnastyczne. 

11. Na lekcjach (poza wychowaniem fizycznym) przestrzegania zakazu chodzenia w krótkich 

spodenkach i dresach. 

12. Na początku roku szkolnego zaopatrzyć się w mundur, zeszyt usprawiedliwień oraz 

wskazane przez nauczycieli podręczniki. 

13. Przynosić na zajęcia lekcyjne wymagane przez nauczycieli przyrządy szkolne typu: zeszyty,  

przyrządy kreślarskie, kolorowe pisaki, ołówki itp. 

14. Prowadzić zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli. 

15. Rzetelnie przekazywać korespondencję pomiędzy nauczycielem i rodzicami. 

16. Do 10-tego każdego następnego miesiąca usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach 

szkolnych w formie: 

a) zwolnienia lekarskiego; 

b) skierowania na badania lekarskie; 

c) wezwania z sądu lub urzędu; 

d) ustnego usprawiedliwienia przez rodziców; 

e) pisemnego usprawiedliwienia przez rodziców umieszczonego w zeszycie 

usprawiedliwień. 

17. Zmiany obuwia w szatni na obowiązujący typ, czyli trampki lub tenisówki z jasną podeszwą. 

W przypadku ograniczeń zdrowotnych uczeń musi dostarczyć Dyrektorowi opinię lekarską       

na piśmie, a wskazany przez lekarza typ obuwia powinien być oznakowany w sposób 

widoczny. Uczniowie nieposiadający wymaganego obuwia mogą być niewpuszczani  

do pomieszczeń szkolnych. 
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18. Przestrzegania zakazu opuszczania terenu Liceum bez zgody wychowawcy lub Dyrektora 

przed zakończeniem zajęć lekcyjnych. 

19. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na zajęciach lekcyjnych bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Uczniowie łamiący powyższy zakaz podlegają karze zgodnie z § 42 Statutu, a używane przez 

ucznia urządzenie zostaje zdeponowane w sekretariacie Liceum  i jest zwracane rodzicom 

lub opiekunom. 

 

§ 41 

 

1. Za wzorową realizację obowiązków ucznia, a w szczególności za: 

 bardzo dobre wyniki w nauce; 

 aktywny udział w życiu Liceum; 

 100% frekwencję; 

 sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym; 

 efektywną pracę społeczną na rzecz Liceum; 

 godne reprezentowanie Liceum w środowisku uczeń może być nagrodzony  

w następujących formach: 

a) pochwała nauczyciela, wychowawcy; 

b) pochwała Dyrektora Liceum na apelu szkolnym; 

c) list pochwalny do rodziców; 

d) pełne lub częściowe pokrycie kosztów wycieczki z funduszy Rady Rodziców; 

e) dyplom uznania; 

f) w przypadku uzyskania średniej powyżej 4,74 otrzymanie świadectwa 

promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 

g) nagroda rzeczowa wręczona na uroczystym apelu szkolnym; 

h) awans na wyższy szkolny stopień wojskowy/policyjny/strażacki zgodnie  

z regulaminem ich przyznawania. 

2. Nagrody wymienione w ust. 1 od „b” do „h” muszą być zatwierdzone przez Dyrektora 

Liceum. 
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§ 42 

 

1. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków szkolnych uczeń może być 

ukarany: 

a) upomnieniem ustnym nauczyciela, wychowawcy lub opiekuna; 

b) upomnieniem ustnym, pisemnym Dyrektora Liceum;  

c)naganą Dyrektora Liceum z pisemnym powiadomieniem rodziców /prawnych opiekunów 

 nakazem wykonania prac porządkowych na terenie Liceum; 

  pozbawieniem na określony czas prawa do uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych  

 skreśleniem z listy uczniów.                    

2. Dyrektor Liceum po uzyskaniu informacji o popełnieniu przez ucznia przestępstwa lub 

wykroczenia z winy umyślnej powiadamia organy ścigania. 

3. Dyrektor Liceum ma prawo powiadomienia policji w celu sprawdzenia, czy uczeń nie jest pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. 

4.Kara zastosowana wobec ucznia wpływa na jego ocenę z zachowania w danym semestrze, nie 

może natomiast mieć wpływu na oceny z poszczególnych przedmiotów. 

5.Decyzję w sprawie dyscyplinarnego skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Liceum  

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego  

za szczególnie rażące przewinienia ucznia, do których między innymi należy: 

a) kradzież mienia szkolnego lub mienia należącego do koleżanek/kolegów względnie 

pracowników Liceum; 

b) spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających lub psychotropowych  

na terenie Liceum; przebywanie w stanie nietrzeźwym bądź wskazującym na użycie środków 

psychotropowych lub odurzających w obiektach szkolnych, na imprezach  

i wycieczkach organizowanych przez Liceum; 

c) wyjątkowo ordynarne zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika Liceum; 

d) złośliwe zniszczenie mienia szkolnego; 

e) otrzymanie wyroku sądowego za przestępstwo umyślne; 

f) nieusprawiedliwione opuszczenie ponad 50% godzin zajęć szkolnych w danym semestrze; 

g) umyślne spowodowanie wypadku w szkole; 

h) uzyskanie na I półrocze 3 i więcej ocen niedostatecznych przy dużej liczbie 

nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach i przekonaniu Rady Pedagogicznej  
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o negatywnym wpływie wychowawczym na koleżanki/kolegów z klasy wyrażonym  

w formie głosowania; 

i) pobicie koleżanki/kolegi lub pracownika Liceum na terenie szkoły lub po drodze  

do czy ze szkoły; 

j) próbę siłowego wymuszenia na koleżankach/kolegach świadczeń materialnych lub 

określonych zachowań; 

k) demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską; 

 l) uporczywe uchylanie się od obowiązku uczęszczania na zajęcia szkolne pomimo rozmów  

z wychowawcą, pedagogiem, wezwań rodziców, udzielenia nagany, poinformowania o tym 

fakcie odpowiednich organów; 

ł) popełnienie przestępstwa ujętego w prawie karnym. 

6. Samorząd Uczniowski Liceum wyraża swoją opinię w formie pisemnej na specjalnym druku, 

opinia ta nie zobowiązuje Dyrektora Liceum do podjęcia decyzji z nią zgodnej. 

7. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy jest przekazywana rodzicom/prawnym opiekunom/ ucznia 

na piśmie osobiście lub listem poleconym. 

8. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy zawiera uzasadnienie i pouczenie  

o możliwości odwołania się do organu nadzorującego Liceum. 

9. W przypadku, gdy dalsza obecność na terenie Liceum ucznia, w stosunku do którego podjęto 

decyzję o skreśleniu, stanowi zagrożenie wychowawcze dla pozostałych uczniów, decyzja  

o skreśleniu zawiera klauzulę o natychmiastowej wykonalności. Wówczas uczeń do czasu 

uprawomocnienia się decyzji ma zakaz wstępu na teren Liceum. 

10.  O zastosowaniu w stosunku do ucznia kar wymienionych w punktach 1b, 1c, 1e, osoba 

udzielająca kary powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia na piśmie poprzez 

sekretariat Liceum. 

11.  Karę nakazu wykonania prac porządkowych na terenie Liceum może uczeń otrzymać 

również  za: 

a) spowodowanie zniszczeń i/lub strat majątku Liceum; 

b) niewłaściwe zachowanie stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa majątku Liceum lub 

osób przebywających na terenie Liceum; 

c) zaśmiecanie terenu Liceum lub inne działania burzące ład i porządek, w tym brudzenie 

posadzek (np. butami), ścian oraz pozostawianie brudu i bałaganu w sanitariatach; 

e) aroganckie zachowanie wobec pracowników obsługi. 
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12.  Od nałożonej kary uczniowi lub jego rodzicowi/opiekunowi przysługuje prawo              

odwołania na piśmie do Dyrektora Liceum w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji 

 o zastosowaniu kary. 

13.  Dyrektor Liceum w ciągu 14 dni od złożenia odwołania, o którym mowa w pkt. 12 ma 

obowiązek ustosunkowania się do treści odwołania. 

14.  Jeżeli odwołanie do Dyrektora Liceum nie przyniosło satysfakcjonującego skutku dla 

skarżącego, wówczas przysługuje mu prawo złożenia odwołania do organu nadzorującego 

Liceum za pośrednictwem sekretariatu Liceum w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi 

Dyrektora Liceum. 

 

§ 43 

 

1. Żadnemu pracownikowi Liceum nie wolno stosować kar naruszających nietykalność  

i godność osobistą ucznia. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

1. Postanowienia ogólne Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

 

§ 44 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Liceum 

Ogólnokształcącym w Urlach. 

2.  Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia  edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3.  Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Z końcem każdego półrocza uczniowie są oceniani    

i klasyfikowani. 

4.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zobowiązani są do poinformowania 

uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej    

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów a sprawdzone 

 i ocenione prace kontrolne są do ich wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel powinien uzasadnić 

ocenę. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – wychowawczej  

w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt. 

4a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 4a) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę w szczególności 

zaangażowanie ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 

edukacyjnych. 

10. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

11. W przypadku gdy okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

12. Dyrektor Liceum na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/ oraz na podstawie opinii 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

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

z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części 

lub całego okresu kształcenia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                    

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 

2. Podstawowe  zasady oceniania osiągnięć dydaktycznych ucznia. 

§ 45 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz wystawieniu oceny. 
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§ 46 

 

1. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 

 

§ 47 

 

1. Wyróżnia się trzy rodzaje oceniania osiągnięć dydaktycznych ucznia: 

 ocenianie bieżące zwane inaczej cząstkowym; 

 ocenianie śródroczne; 

 ocenianie roczne. 

                                    

§ 48 

 

1. Oceny osiągnięć ucznia z danego przedmiotu dokonuje nauczyciel nauczający danego 

przedmiotu w oparciu o wymagania edukacyjne (kryteria ocen) za wyjątkiem oceny  

z egzaminu poprawkowego, którą ustala komisja. 

2. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów objętych planami nauczania opracowują 

nauczyciele, zatwierdza zespół przedmiotowy i Dyrektor. Wszystkich nauczycieli danego 

przedmiotu w Liceum obowiązują te same kryteria oceniania przyjęte na posiedzeniu zespołu 

przedmiotowego. Wyjątkiem może być przedmiot o różnych programach nauczania. 

3.  Jeden egzemplarz zasad oceniania z każdego przedmiotu wraz z planem realizacji programu 

nauczania jest składany u Dyrektora Szkoły przez każdego nauczyciela najpóźniej do 30 

września każdego roku szkolnego. 

4.  Każdy uczeń i jego rodzic/opiekun mają prawo wglądu do planu realizacji programu i zasad 

oceniania u Dyrektora Szkoły lub nauczyciela danego przedmiotu. 

5. Każdy nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o PZO. 

 

 

§ 49 

 

1. W ocenianiu bieżącym obowiązuje następująca skala ocen: 

  Pełna nazwa stopnia                   

                       - celujący                    -     6  

  - bardzo dobry           -     5 (+,-) 

  - dobry                       -     4 (+,-) 

  - dostateczny              -     3 (+,-) 

  - dopuszczający          -     2 (+,-) 

  - niedostateczny         -     1 (+) 
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2.  Ocenom bieżącym podlegają ustne odpowiedzi ucznia, sprawdziany pisemne w formie prac 

domowych lub klasowych, kartkówki, aktywność na zajęciach, sposób prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego. 

3. Oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego w miejscu do tego przeznaczonym. 

4. Każdą ocenę cząstkową uczeń może poprawić poprzez dodatkową odpowiedź ustną lub pracę 

pisemną w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. 

5. Nauczyciel ma obowiązek: 

a) poinformowania ucznia o każdej ocenie cząstkowej wstawianej do dziennika 

lekcyjnego i do dziennika elektronicznego; 

b) na życzenie ucznia/opiekuna/ lub Dyrektora Szkoły uzasadnienia oceny. 

6. W szkole obowiązuje zasada systematyczności oceniania. 

7. Ocena śródroczna i roczna z przedmiotu dla każdego ucznia jest wystawiona minimum  

z 3 ocen cząstkowych 

     8. Na pierwszych zajęciach po dłuższej, minimum tygodniowej, nieobecności uczeń ma 

prawo być nieprzygotowany  do odpowiedzi z tematów realizowanych w czasie jego 

nieobecności. 

  9. Zgłoszenie na początku lekcji przez ucznia braku pisemnej pracy domowej lub 

nieprzygotowania do zajęć po raz trzeci w półroczu jest karane oceną niedostateczną.  

 

§ 50 

 

1. Pisemne prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu. 

2. Pisemne prace klasowe są udostępniane przez nauczyciela na każde życzenie: 

a) Dyrektora Liceum, 

b) rodzica/opiekuna ucznia. 

3. Pisemna praca kontrolna lub odpowiedź obejmująca zakres więcej niż trzech ostatnio 

omawianych tematów wymaga 7–dniowego uprzedzenia uczniów. Nauczyciel, zapowiadając 

sprawdzian pisemny lub ustny obejmujący swym zakresem więcej niż trzy ostatnio 

omawiane tematy, powinien wpisać go ołówkiem do dziennika lekcyjnego. 

4. Uczeń nie może mieć więcej niż jednego sprawdzianu pisemnego dziennie obejmującego 

zakresem więcej niż ostatnio omawiane trzy tematy (maksymalnie 3 w tygodniu). O prawie 

pierwszeństwa decyduje kolejność wpisów sprawdzianu do dziennika lekcyjnego. 

5. Prace pisemne powinny być sprawdzone, ocenione i oddane uczniowi najpóźniej w ciągu 14 

dni od daty ich zebrania przez nauczyciela. 

6. Pierwszego dnia zajęć po feriach zimowych i świątecznych oraz przedłużonych weekendach 

nie powinno się przeprowadzać pisemnych ani ustnych sprawdzianów. Oceniać na tych 

zajęciach można tylko ochotników. 

7. Na czas ferii świątecznych i zimowych oraz przedłużonych weekendów nie należy zadawać 

pisemnej pracy domowej.  
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3. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

 

§ 51 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

a) I półrocze: od początku roku szkolnego do końca pierwszego tygodnia po zimowych 

feriach świątecznych; 

b) II półrocze: od drugiego tygodnia nowego roku kalendarzowego do końca roku 

szkolonego. 

§ 52 

 

1.  Klasyfikacja śródroczna polega na wystawieniu ocen wszystkim uczniom ze wszystkich 

przedmiotów objętych planem nauczania danego roku szkolnego zgodnie z arkuszem 

 

 organizacyjnym szkoły oraz ocenie zachowania uczniów. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli opuścił w ciągu półrocza 

ponad 50% zajęć z danego przedmiotu. Wówczas nauczyciel w dzienniku dokonuje wpisu   

„nieklasyfikowany”. 

 

§ 53 

 

1. Obowiązuje następująca skala ocen śródrocznych i rocznych w zakresie osiągnięć 

dydaktycznych: 

  Pełna nazwa stopnia            Symbol cyfrowy 

   - celujący                   - 6 

   - bardzo dobry           - 5 

   - dobry                       - 4 

   - dostateczny             - 3 

   - dopuszczający         - 2 

   - niedostateczny         - 1 

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen śródrocznych i rocznych: 

stopień celujący (6) – uzyskuje uczeń, który: 

 pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 

 wykonywał wszystkie zadania zaległe wynikające również z jego ewentualnej 

absencji; 

 wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela; 

 biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponował 

rozwiązania nietypowe; 
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 wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program; 

 reprezentował Liceum w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do dalszego 

etapu; 

 wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością - 

stanowiąc wzór do naśladowania dla innych. 

 

stopień bardzo dobry (5) – uzyskuje uczeń, który: 

 pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 

 wykonywał wszystkie zadania zaległe wynikające również z jego ewentualnej 

absencji; 

 wykazywał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów 

teoretycznych i praktycznych nieschematycznych o znacznym stopniu trudności; 

 posiadał umiejętności dokonywania i uzgadniania uogólnień; 

 charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. 

 

stopień dobry (4) – uzyskuje uczeń, który: 

 pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu; 

 opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale niezbędne w dalszej nauce; 

 poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał  (wykonywał) nietypowe zadania 

teoretyczne (praktyczne); 

 wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał 

ewentualne braki; 

 wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. 

stopień dostateczny (3) -  uzyskuje uczeń, który: 

 pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę; 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczani na poziomie 

podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy; 

 umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych  

i rozwiązywać zadania wg poznanego wzorca. 

  

stopień dopuszczający (2) – uzyskuje uczeń, który: 
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 wykazał się znajomością treści koniecznych niezbędnych w dalszym zdobywaniu 

wiedzy z danego przedmiotu; 

 rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności 

 pracował systematycznie w miarę swoich możliwości. 

 

stopień niedostateczny (1) – uzyskuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; 

 nie rozwiązywał (wykonywał) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności; 

 nie pracował na lekcjach i w domu. 

 

2. Szczegółowe wymagania na każdą ocenę ze skali zawarte są w PZO z każdego 

przedmiotu. 

3.  W dzienniku lekcyjnym ocenę półroczną i roczną wpisuje się słownie w pełnym 

brzmieniu. 

      4.  W arkuszu ocen ocenę roczną wpisuje się słownie w pełnym brzmieniu. 

 

§ 53a 

 

1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej obowiązuje średnia ważona. 

1) Średnia ważona jest liczona według następującego wzoru: 

 

 

Rodzaj  

aktywności 

Prace klasowe, 

premiowane  

miejsca 

w konkursach 

przedmiotowych 

Kartkówki, 

odpowiedź  

ustna, 

samodzielna 

praca domowa, 

zadanie 

praktyczne 

 

Praca 

domowa, 

prezentacja 

multimedialna 

Praca na lekcji 

(aktywność), 

czytanie, recytacja, 

prowadzenie 

zeszytu 

przedmiotowego,  

zeszytu ćwiczeń, 

udział w konkursie 

Wagi 4 3 2 1 

Przykładowe 1,2 1,1,3 3,4,1,2,4,3,1 5,3,1 
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oceny 

Suma 

iloczynów  

i ich wag 

1*4+2*4=12 1*3+1*3+3*3=1

5 

3*2+4*2+1*2 

+2*2+4*2+ 

3*2+1*2=36 

5|*1+3*1+1*1=9 

 

Średnia ważona = suma iloczynów wszystkich ocen / suma wszystkich wag: 

(12+15+36+9) / (8+9+14+30 = 72 / 34 = 2,12 

Średnią ważoną podaje się do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku oceny z (+) 

dodaje się do jej wartości 0,5 (3+ tj.3,5), natomiast w przypadku oceny z (-) odejmuje się 

od jej wartości 0,25 (np. 4- tj. 3,75). 

2) Poszczególnym stopniom szkolnym odpowiadają wartości średnich ważonych 

zawartych w następujących przedziałach: 

1,00 – 1,54 niedostateczny 

1,55 – 2,59 dopuszczający 

2,60 – 3,55 dostateczny 

3,56 – 4,54 dobry 

4,55 – 5,09 bardzo dobry 

5,10 – 6,00 celujący 

3) Przy wystawieniu oceny rocznej brana jest pod uwagę praca podczas całego roku. 

Roczna ocena jest średnią arytmetyczną ważonych półrocznych: np. na I półrocze: 

3,48 = dostateczny, II półrocze: 4,25 = dobry. Ocena roczna: (3,48+4,25) / 2 = 3,87 = 

dobry. 

 

 

§ 54 

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają z przedmiotów nauczanych w Liceum nauczyciele tych 

przedmiotów i wpisują je do dziennika lekcyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora 

szkoły. 

2. Co najmniej na cztery tygodnie przed klasyfikacją uczniowie i ich rodzice /prawni 

opiekunowie informowani są o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. Rodzice nieobecni na zebraniu zobowiązani są we własnym 

zakresie za pomocą dziennika elektronicznego do zapoznania się z propozycjami ocen. 

        Przewidywane oceny klasyfikacyjne mogą ulec zmianie.  
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a) uczeń, który w okresie od poinformowania o propozycji do wystawienia oceny 

klasyfikacyjnej powiększy zasób wiedzy i umiejętności może otrzymać wyższą ocenę 

klasyfikacyjną, 

b) uczeń, który w okresie od poinformowania o propozycji do wystawienia oceny 

klasyfikacyjnej obniży zasób wiedzy lub przestanie chodzić na zajęcia edukacyjne może 

otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej lub nie być klasyfikowanym. 

 

3. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić do Dyrektora Liceum, jeżeli 

uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

4. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni  

po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin zgłoszenia zastrzeżeń  

w przypadku oceny rocznej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni  

od przeprowadzenia tego egzaminu. 

5. Dyrektor Liceum w ciągu trzech dni od dnia otrzymania pisma rozpatruje zawarte w nim 

zarzuty, badając dokumentację przebiegu nauczania, protokoły spotkań z rodzicami, 

przyjmując wyjaśnienia nauczyciela i w razie ich potwierdzenia, powołuje komisję, która 

przeprowadza nie później niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń sprawdzian wiedzy  

i umiejętności ucznia oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

6. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

7.Sprawdzian ma formę pisemną i ustną z wyjątkiem sprawdzianów z informatyki i wychowania 

fizycznego, przysposobienia wojskowego, które powinny mieć formę praktyczną. 

8.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 

jest zobowiązany w terminie trzech dni od ustania przyczyny do złożenia podania do 

Dyrektora Liceum  z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu. Do podania dołącza 

dokumentację uzasadniającą nieprzystąpienie do sprawdzianu w terminie wcześniej 

ustalonym. 

9. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

a) imię i nazwisko ucznia; 

b) termin sprawdzianu; 

c) treść zadań; 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

e) informację o odpowiedziach ucznia. 

10.Protokół z dołączoną pracą ucznia stanowi załącznik do arkuszu ocen ucznia. 
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11. Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: 

a) warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 75%  ( z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych; 

3) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych. 

b)   uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania 

do wychowawcy klasy w ciągu 3 dni roboczych od  terminu poinformowania  uczniów o 

przewidywanych ocenach rocznych; 

c)  w przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa  

w punkcie a 1) wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i w ciągu 3 dni 

roboczych przekazuje go nauczycielowi przedmiotu; 

d) nauczyciel przedmiotu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych odnotowuje na podaniu 

spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do 

poprawy oceny; 

f) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych  

    w punkcie a) prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje       

na podaniu przyczynę jej odrzucenia; 

g) uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym     

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu rocznego w formie pisemnej i ustnej, a jeżeli specyfika 

przedmiotu tego wymaga do ćwiczeń praktycznych (np. w-f, przysposobienie wojskowe, prawo 

policyjne, ochrona przeciwpożarowa, informatyka); 

h)  procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne; 

i)  sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy; 

j)  poprawa oceny  rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą; 

k)   oceny śródroczne można podwyższyć w analogiczny sposób. 

 

 



44 

 

§ 55 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany na pierwsze półrocze z przyczyn usprawiedliwionych może 

kontynuować naukę w drugim półroczu, a formę wyrównania zaległości ustala  

z nauczycielem przedmiotu. 

 

§ 56 

 

1. Ustalona zgodnie z §54 ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

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

dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

3. Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje także uczniom klas programowo najwyższych 

(w półroczu programowo najwyższym). 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminu z: 

a) wychowania fizycznego, z którego egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych, a ocena 

z egzaminu oprócz sprawności uwzględnia wkład pracy ucznia w ciągu roku 

szkolnego w realizację zajęć; 

b) zajęć z informatyki – egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych’ 

c) zajęć z przysposobienia wojskowego, prawa policyjnego i ochrony przeciwpożarowej 

– egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Liceum do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum w składzie: 

 przewodniczący – Dyrektor Liceum; 

 egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

 członek komisji – nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

7. Nauczyciel – egzaminator, o którym mowa w ust. 6, może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 

na egzaminatora Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne z tej lub innej szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, włączając go wraz       

z pisemną pracą ucznia do arkusza ocen. 

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

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

przez Dyrektora Liceum. 

10. Uczniowi, który: 

a)  nie dostarczył wiarygodnego usprawiedliwienia; 
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b)otrzymał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną; 

 utrzymuje się wystawioną przez nauczyciela niedostateczną ocenę roczną. 

  

§ 57 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia  

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w danym roku szkolnym. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się wówczas 

„nieklasyfikowany”  lub „ nieklasyfikowana”. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

a) realizuje indywidualny tok nauki; 

b) przeniósł się z innej szkoły i musi uzupełnić różnice programowe. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel nauczający danego przedmiotu oraz 

 drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu w terminie wcześniej 

 uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami. O terminie egzaminu 

 klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora Liceum. Egzamin klasyfikacyjny 

 przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

 zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6.  W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice /prawni opiekunowie ucznia  w charakterze 

obserwatorów. 

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator sporządza protokół, dołącza pracę pisemną ucznia 

oraz zestaw zadań do egzaminu ustnego i przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi. 

Protokół wraz z pracą jest załączany do arkusza ocen ucznia. 

16. Należy ustalić z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z których może zdawać egzamin klasyfikacyjny w ciągu jednego dnia. 

17. Egzaminy klasyfikacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, przysposobienia 

wojskowego, prawa policyjnego i ochrony przeciwpożarowej mają przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora Liceum. 
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19. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna 

z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

§ 58 

 

1. Uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania 

danej klasy, otrzymał ocenę inną niż niedostateczny otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej lub świadectwo ukończenia Liceum. 

2. Rada Pedagogiczna może udzielić promocji do klasy programowo wyższej uczniowi, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod 

warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane  w klasie 

programowo wyższej. Promocja taka może wystąpić jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego. Brak zgody Rady Pedagogicznej powoduje nieudzielenie uczniowi promocji. 

 

§ 59 

 

1. Uczeń, który w wyniku ostatecznej klasyfikacji rocznej otrzymał: 

a) chociaż jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowego przedmiotu objętego planem 

nauczania danej klasy a wykorzystał już jednorazową w danym cyklu edukacyjnym 

możliwość promocji warunkowej lub 

b) chociaż jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowego przedmiotu objętego planem 

nauczania danej klasy, a nie ma możliwości promocji warunkowej, ponieważ dany 

przedmiot nie jest realizowany już w klasie programowo wyższej lub 

c) chociaż jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowego przedmiotu objętego planem 

nauczania danej klasy a nie ma możliwości promocji warunkowej, ponieważ brak jest 

zgody na promocję Rady Pedagogicznej 

powtarza klasę. 

 § 60 

 

1. Wychowawca klasy po rocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a przed 

rozpoczęciem urlopu ma obowiązek wpisania wyników klasyfikacji rocznej do arkuszy ocen 

uczniów. 

2. Ostateczne wyniki klasyfikacji rocznej uczniów zdających egzaminy poprawkowe i 

klasyfikacyjne wychowawca klasy wpisuje do arkusza ocen do 1 września następnego roku 

szkolnego. 
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4. Ocenianie zachowania uczniów 

 

§ 61 

 

1. Każdy uczeń w ciągu roku szkolnego jest oceniany z zachowania w ramach klasyfikacji: 

a) śródrocznej; 

b) rocznej. 

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

rodziców /prawnych opiekunów o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 62 

 

Ustala się następujące wytyczne do oceny zachowania ucznia. 

1. Postawy proedukacyjne (stosunek do obowiązków szkolnych): 

 aktywność na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych; 

 frekwencja (punktualność, nieobecności, usprawiedliwienia w terminie, 

spóźnienia, samowolne opuszczanie zajęć – wagary); 

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

 praca na miarę możliwości (uczeń zdolny, przeciętny, słaby); 

 poszanowanie mienia szkoły; 

 samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym; 

 postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 

2. Postawy prospołeczne (kultura osobista, zasady współżycia w zespole): 

 stosunek do koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców; 

 kultura języka; 

 pomoc koleżeńska i aktywność społeczna; 

 umiejętność rozwiązywania problemów; 

 stosowanie się do zaleceń i poleceń nauczycieli i dyrektora; 

 poszanowanie godności osobistej i innych osób; 

 tolerancja wobec poglądów i przekonań innych; 

 przeciwstawianie się brutalności i wulgarności; 

 uczciwość, prawdomówność i lojalność; 

 zachowanie empatyczne i asertywne; 
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 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 

3. Postawy prozdrowotne (zdrowie, higiena, bezpieczeństwo): 

 dbałość o bezpieczeństwo własne i innych; 

 dbałość o zdrowie; 

 dbałość o estetykę ubioru i higienę osobistą. 

 

4. Szczególne uzdolnienia, mocne strony ucznia: 

 wykorzystywanie uzdolnień i zainteresowań do osiągnięcia sukcesów na forum 

szkolnym i pozaszkolnym. 

 

§ 63 

 

1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

2. Na ocenę z zachowania nie powinny mieć wpływu oceny z nauczanych przedmiotów. 

 

§ 64 

 

1. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: 

 wzorowe; 

 bardzo dobre; 

 dobre; 

 poprawne; 

 nieodpowiednie; 

 naganne. 

 

 

 

 

§ 65 

 

1. Ocenę z zachowania ustala każdemu uczniowi wychowawca klasy. 

2. Wystawiona przez wychowawcę ocena z zachowania jest ostateczna, gdy podjęta została  

z zachowaniem przyjętego na początku roku szkolnego trybu postępowania oraz zgodnie  

z zatwierdzonymi kryteriami. Dopuszcza się konsultacje i dyskusję nad oceną z zachowania 

ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

3. W ustaleniu oceny z zachowania wychowawca zobowiązany jest uwzględnić: 

 kryteria ocen zawarte w §66 i § 67; 
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 opinie nauczycieli zgłaszane na bieżąco, przed śródrocznym i rocznym 

wystawieniem ocen oraz na klasyfikacyjnych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej; 

 opinie samorządu klasowego; 

 opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym opinię 

poradni specjalistycznej oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania w wypadku ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe. 

4. Uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun w terminie 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych 

mają prawo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wystawienia oceny z zachowania w 

formie pisemnej złożonej do Dyrektora Liceum. 

5. Jeśli Dyrektor Liceum stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego trybu wystawienia oceny, 

powołuje komisję do ustalenia oceny ostatecznej. 

6. Komisja do ustalenia oceny z zachowania składa się z: 

 Dyrektora Liceum – przewodniczący; 

 wychowawcy klasy; 

 nauczyciela uczącego w tej klasie; 

 pedagoga; 

 przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego; 

 przedstawiciela Rady Rodziców. 

7. Ocenę z zachowania komisja ustala poprzez głosowanie zwykłą większością głosów (jeśli 

jest równa liczba głosów – decyduje głos przewodniczącego). 

8. Po zapoznaniu na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej z ocenami  

z zachowania wychowawca wpisuje je w pełnym brzmieniu do dziennika lekcyjnego  

i arkuszy ocen uczniów. 

 

§ 66 

 

1. ocenę z zachowania ustala się według opracowanego przez Radę Pedagogiczną 

 

  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zachowania w skali punktowej: 

 

 wzorowe                              151 i więcej punktów 

 bardzo dobre                        131 -150 punktów 
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 dobre                                    100 -130 punktów 

 poprawne                               70 – 99 punktów 

 nieodpowiednie                      40 – 69 punktów 

 naganne                                  poniżej 40 punktów 

1. Zachowanie ucznia oceniane jest w trzech kategoriach: 

 stosunek do obowiązków szkolnych; 

 aktywność społeczna; 

 kultura osobista. 

2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania uczniów ustala się na podstawie skali punktowej 

opisanej powyżej. Spostrzeżenia i negatywne uwagi wpisywane są na bieżąco do zeszytu 

uwag ucznia. 

3. Uczeń może otrzymać ocenę zachowania wyższą niż przewidywana zdobywając dodatkowe 

punkty dodatnie udokumentowane w zeszycie uwag ucznia. 

 

§ 67 

 

Punkty są przyznawane za:  

PUNKTY DODATNIE 

 

 Stuprocentowa frekwencja – raz na semestr 10 pkt. 

 Usprawiedliwione wszystkie lekcje  – raz na semestr 5 pkt. 

 Wzorowy stosunek do kolegów, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły (empatia, 

bezkonfliktowość, przeciwstawianie się postawom nieaprobowanym społecznie) – raz na 

półrocze 10 pkt. (punkty przyznawane są w odwołaniu do konkretnych zachowań           

  i postaw): np. pomoc kolegom, wkład pracy w naukę, schludny wygląd ..... 

 Kultura osobista – raz na semestr 5 pkt. 

 Udział w obowiązkowych zajęciach podczas wyjazdów do jednostki – raz na semestr 5 

pkt. 

 Efektywne pełnienie funkcji w szkole lub klasie – raz na semestr 10 pkt. 

 Efektywna praca długofalowa na rzecz szkoły (praca w kołach zainteresowań, SKS, 

klubie europejskim, nad wystrojem wnętrza, na rzecz biblioteki szkolnej, w sklepiku 

szkolnym, udział w poczcie sztandarowym i flagowym itp.) – raz na semestr 10 pkt; jeśli 

praca odbywa się poza czasem zajęć szkolnych – 20 pkt. 

 Reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.  

- w czasie zajęć szkolnych: 10 pkt. każdorazowo 
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- w czasie wolnym od zajęć szkolnych: 20- 30 pkt. każdorazowo  

Niezależnie od powyższego: 

- szczebel rejonowy – 10 pkt. 

- szczebel powiatowy – 20 pkt. 

- szczebel wojewódzki – 30 pkt. 

Dodatkowo: za zajęcie 1 miejsca – 15 pkt., 2 miejsca – 10 pkt., 3 miejsca – 5 pkt. 

 Pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych oraz aktywność podczas akcji 

szkolnych (np. wigilia, andrzejki, wycieczki, studniówka, otrzęsiny, festyn, praca nad 

wystrojem klasopracowni, gazetkami ściennymi) – każdorazowo -  5 pkt., jeśli praca 

odbywa się w czasie zajęć szkolnych oraz 10 pkt., jeśli praca odbywa się w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych. 

 Udział w innych akcjach promujących szkołę, wzorowe postawy, charytatywnych itp. 

– 5 lub 10 lub 20 pkt 

 

PUNKTY UJEMNE 

 ucieczka z lekcji – 5 pkt. za każdą godzinę 

 Lekcje nieusprawiedliwione – 1 pkt. za każdą godzinę 

 Niewykonanie obowiązków dyżurnego – 5 pkt. za każdą uwagę 

 Brak obuwia zastępczego – 5 pkt. za każdą uwagę 

 Samowolne opuszczenie szkoły lub obszaru wyznaczonego przez opiekuna np. 

podczas wycieczek – 5 pkt. za każdą uwagę 

 Niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły – 10  pkt. za każdą 

uwagę 

 Niewywiązanie się z podjętych zobowiązań – 5 pkt. za każdą uwagę 

 Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, BHP, brak dbałości o zdrowie                    

i bezpieczeństwo swoje i innych – 5 pkt. za każdą uwagę 

 Kradzież – 50 pkt. za każdą uwagę 

 Wyłudzanie pieniędzy lub innej rzeczy należącej do innych – 50 pkt. za każdą uwagę 

 Palenie papierosów i e-papierosów  – 10 pkt. za każdą uwagę 

 Picie alkoholu/posiadanie/rozprowadzanie/pozostawanie pod jego 

wpływem/towarzyszenie pijącemu, a także zażywanie narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych/posiadanie/rozprowadzanie/pozostawanie pod ich wpływem/ 

 – 100 pkt. za każdą uwagę 

 Zorganizowana przemoc (przemoc grupowa, fala itp.) – 50 pkt. za każdą uwagę 

 Ubliżanie, zastraszanie, zaczepianie, bójka itp. – 20 pkt. za każdą uwagę 

 Aroganckie, niegrzeczne, lekceważące, niestosowne odzywanie się do nauczycieli, 

personelu – 10 pkt. za każdą uwagę 

 Niszczenie mienia szkolnego lub pozaszkolnego, rzeczy innych lub nieuszanowanie 

ich – 50 pkt. za każdą uwagę 

 Brak wymaganego stroju szkolnego/ munduru/ stroju galowego (np. na 

uroczystościach, egzaminach itp.) – 5 pkt. za każdą uwagę 
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 Nieodpowiedni wygląd ucznia (wyzywający strój, niespięte włosy, makijaż, dresy, 

krótkie spodenki lub biżuteria stwarzająca niebezpieczeństwo itp.) – 5 pkt. za każdą 

uwagę 

 Naganne zachowanie podczas wyjazdów i wyjść – 20 pkt. za każdą uwagę 

 Niekulturalne moralnie naganne zachowanie np.brak szacunku do symboli religijnych 

i narodowych, nieodpowiednie zachowanie podczas imprez, uroczystości szkolnych, 

okłamanie lub zatuszowanie prawdy , żucie gumy, plucie, rzucanie przedmiotami na 

lekcjach, podczas uroczystości, wyjść, wulgarne słownictwo, gesty, niewywiązanie 

się z podjętych zobowiązań – 10 lub 20 pkt za każdą uwagę 

 Fałszowanie dokumentów (zwolnienia, usprawiedliwienia, dziennik, podpis rodzica, 

legitymacja szkolna itp.) – 20 pkt. za każdą uwagę 

 Używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji – 10 pkt. za każdą uwagę 

 Przeszkadzanie na lekcjach  (każda forma) – 5 pkt. za każdą uwagę 

 Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowych apelach, wyjazdach i innych  

uroczystościach szkolnych – 10 pkt za każdą uwagę. 

1. Wychowawca ma obowiązek podliczania punktów dodatnich i ujemnych do 10-go każdego 

miesiąca, zapisywania tej informacji w zeszycie uwag oraz ustnego informowania ucznia  

o jego stanie punktowym (na życzenie ucznia). 

2. Na początku każdego nowego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów z możliwością 

zdobycia dodatkowych lub tracenia w przypadku naruszenia postanowień statutu Liceum. 

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który oprócz 151 punktów w sposób szczególny wyróżnia 

się w szkole, biorąc udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentuje szkołę na 

zewnątrz, pracuje nad własnym rozwojem (uczestnicząc w zajęciach dodatkowych). 

4. Uczeń nie może mieć oceny: 

 wzorowej, kiedy uzyskał 10 pkt. ujemnych,  

 bardzo dobrej, kiedy uzyskał 20 pkt. ujemnych,  

 dobrej, kiedy uzyskał 30 pkt. ujemnych. 

5. Ocenę naganną śródroczna lub roczną otrzymuje uczeń, który notorycznie łamie 

postanowienia statutu Liceum, nie przejawia woli poprawy, jego zachowanie w szkole lub 

poza szkołą koliduje z prawem – bez względu na ilość zdobytych punktów dodatnich. 

6. Ocenę naganną śródroczną lub roczną otrzymuje każdy uczeń, który dostał naganę 

Dyrektora. 

 

4. Komunikacja z rodzicami 

 

§ 68 

 

1.  Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo do: 

a) informacji o jego wynikach edukacyjnych i zachowaniu na terenie Liceum; 

b) uzyskania uzasadnienia zdobytych przez niego ocen; 

c) porady pedagogicznej w zakresie doboru metod wychowawczych; 
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d) informacji o treści statutu Liceum ze szczególnym zwróceniem uwagi                       

na niniejsze zasady oceniania oraz prawa i obowiązki ucznia, tygodniowym planie 

zajęć ucznia i nauczycieli, przepisach prawa szkolnego. 

 

§ 69 

 

1. Osobami kompetentnymi i zobowiązanymi do udzielania informacji rodzicom/prawnym 

opiekunom ucznia są: 

a) wychowawcy 

b) nauczyciele przedmiotowi – w zakresie ocen uzyskanych z tego przedmiotu 

 i uzasadnienia tych ocen; 

c) pedagodzy szkolni; 

d) Dyrektor Liceum. 

§ 70 

 

1. Wymiana informacji pomiędzy Liceum a rodzicami /prawnymi opiekunami ucznia odbywa 

się w następujących formach: 

a) spotkanie rodziców z wychowawcami –  w celu zapoznania z treścią statutu Liceum 

oraz innymi dokumentami szkolnymi; 

b) spotkanie rodziców /prawnych opiekunów z wychowawcami i nauczycielami 

przedmiotowymi –informujące o osiągnięciach uczniów i propozycji ocen 

półrocznych; 

c) spotkanie wychowawcy z rodzicami /prawnymi opiekunami uczniów jego klasy –  

informujące o wynikach klasyfikacji półrocznej; 

d) spotkanie rodziców /prawnych opiekunów z wychowawcami i nauczycielami 

przedmiotowymi –  informujące o planowanych ocenach rocznych; 

e) indywidualne kontakty na życzenie rodziców /prawnych opiekunów z każdym 

pracownikiem pedagogicznym Liceum w czasie jego pracy na terenie Liceum; 

f) indywidualne kontakty wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego, pedagoga 

szkolnego, Dyrektora Liceum na ich życzenie w przypadkach tego wymagających; 

g) indywidualne przekazywanie informacji w zeszycie ucznia ze strony opiekuna lub 

innego pracownika pedagogicznego szkoły; 

h) w przypadkach koniecznych, kiedy rodzice /prawni opiekunowie unikają kontaktu  

– przekazywanie informacji pisemnie za pośrednictwem kancelarii Liceum; 

i) dostęp do dziennika elektronicznego. 
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§ 71 

 

1. Obowiązek informowania uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania 

realizuje się w następujący sposób: 

a) nauczyciele przedmiotów – na pierwszych zajęciach lekcyjnych (przedmiotowe 

zasady oceniania dostępne dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów   

u Dyrektora). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 72 

 

1. Pracownik Liceum, uczeń, rodzic /prawny opiekun ucznia, przedstawiciel organizacji 

działających w szkole ma prawo składać na piśmie w sekretariacie Liceum wnioski, 

odwołania i skargi: 

a) do Dyrektora Licem – w dowolnej sprawie związanej z funkcjonowaniem Liceum; 

b) do organu prowadzącego za pośrednictwem sekretariatu Liceum – w sprawach 

dotyczących zatrudnienia, realizacji zadań gospodarczych Liceum i zasad organizacji 

Liceum; 

c) do organu nadzorującego za pośrednictwem sekretariatu Liceum – w sprawach natury 

dydaktycznej i wychowawczej. 

2. Dyrektor Liceum ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty złożenia pisma, o którym mowa  

w ust. 1a, ustosunkować się na piśmie do zgłoszonego wniosku, odwołania lub skargi. 

3. Jeżeli odpowiedź Dyrektora Liceum, o której mowa w ust. 2,  nie jest satysfakcjonująca, 

osobie wnioskującej, skarżącej lub odwołującej się przysługuje prawo zgodnie z ust. 1b lub 

1c. 

 

§ 73 

 

1. Szkoła posiada imię, sztandar i własny ceremoniał szkolny. 

§ 74 

 

1. Statut Liceum uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

3. Każda zmiana wprowadzona do Statutu Liceum skutkuje tekstem jednolitym Statutu. 
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§ 76 

 

1. Dyrektor Liceum zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

2. Tekst Statutu dostępny jest w sekretariacie Liceum, na stronie Liceum, w gabinecie 

pedagoga i w bibliotece szkolnej. 

§ 77 

 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Statucie, mają zastosowanie 

przepisy Ustawy oraz wydawane na jej podstawie akty wykonawcze. 

2. Dyrektor Liceum może w sprawach szczególnych zgodnie z wymienionymi przepisami, 

dokonać dodatkowych uregulowań obowiązujących przejściowo lub stale. 

3. O wprowadzonych uregulowaniach Dyrektor informuje całą społeczność szkolną. 

§78 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 21/17/18 z dnia 27 września 2017 roku przyjęto do stosowania. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 


