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Art. 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1. Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II   

w Przysusze.  

§ 2. Imię Zespołowi Szkół nadano 19 czerwca 2004r. 

§ 3. Siedzibą szkoły jest miasto Przysucha, Aleja Jana Pawła II nr 13. 

§ 4. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Przysusze. 

§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§ 6. Organem bezpośrednio nadzorującym szkołę jest Dyrektor Szkoły. 

§ 7. Statutowa działalność liceum ogólnokształcącego jest finansowana przez organ 

prowadzący. 

§ 8. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadgimnazjalną.  

§ 9. W szkole obowiązuje zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania 

trzyletni cykl kształcenia przedmiotów ogólnokształcących. 
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Art.2 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

 

§1.W zakresie dydaktyki: 

1. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz świadectwa dojrzałości 

poprzez: 

a. gromadzenie niezbędnych lektur, 

b. systematyczne uzupełnianie pomocy multimedialnych oraz wykorzystywanie 

ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

2. Wykorzystuje pozapodręcznikowe źródła wiedzy i informacji (filmy, prezentacje 

multimedialne, wycieczki, itp.). 

3. Rozwija pracę w kołach zainteresowań. 

4. Opracowuje i realizuje autorskie programy nauczania. 

5. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom. 

6. Organizuje indywidualny tok nauczania w szczególnych przypadkach. 

7. Udziela pomocy uczniom mającym kłopoty w nauce. 

8. Organizuje eliminacje do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Uczniowie 

przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z zajęć 

edukacyjnych po porozumieniu z wychowawcą klasy nie dłużej niż 1 tydzień. 

 

 

§2.W zakresie wychowania i profilaktyki: 

1. Tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze dla podtrzymania 

poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez organizowanie 

uroczystości i spotkań z okazji rocznic oraz świąt państwowych i religijnych. 

2. Zapewnia udział młodzieży w imprezach kulturalnych (teatr, kino, muzeum). 

3. Organizuje wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, rajdy.  

4. Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoła realizuje w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny. 
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5. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uwzględnia: 

a. wspieranie rodziny, stymulowanie wszechstronnego rozwoju młodzieży, 

b. przyjmowanie uniwersalnych zasad etyki i moralności jako podstawy 

wychowania, 

c. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, 

zawodowych i rodzinnych z uwzględnieniem zasad solidarności, demokracji, 

tolerancji i wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz sprawiedliwości 

i wolności, 

d. przygotowanie uczniów do świadomego dokonywania wyborów życiowych, 

podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za nie. 

e. rozpoznawanie sytuacji środowiskowej i indywidualnych potrzeb uczniów, 

f. badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, 

g. opiekę nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz 

uczniami z ograniczeniami zdrowotnymi utrudniającymi naukę szkolną, 

h. prowadzenie poradnictwa o charakterze dydaktyczno-wychowawczym dla 

rodziców i uczniów z trudnościami w nauce, 

i. ukazywanie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych i z 

uzależnieniami, 

j. uświadamianie zdrowotnych i psychicznych konsekwencji  wynikających z 

ryzykownych zachowań społecznych, 

k. ukazywanie skutków wynikających z zachowań naruszających przepisy prawa, 

l.  propagowanie alternatywnych sposobów konstruktywnego radzenia sobie w 

różnorodnych sytuacjach, 

m. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed przemocą i 

demoralizacją, 

n. organizowanie poradnictwa i pomocy dla uczniów znajdujących się w trudniej 

sytuacji życiowej. 

 

6. Integralną częścią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły są indywidualne 

trzyletnie programy pracy wychowawczej w zespołach klasowych tworzone stosownie 

do potrzeb grupy przy współudziale uczniów i rodziców. 

7. Program wychowawczo-profilaktyczny zmierza do realizacji następujących celów: 

a. rozwój intelektualny uczniów, 

b. rozwój społeczny uczniów, 
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c. rozwój psychiczny uczniów, 

d. rozwój fizyczny i zdrowotny uczniów. 

e. zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, 

f. profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych, 

g. przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie oraz grupach rówieśniczych, a 

także ochrona przed negatywnym oddziaływaniem subkulturowych grup 

społecznych, 

h. wspieranie uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach życiowych, 

i. przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. 

 

 

§3.W zakresie funkcji opiekuńczych i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów: 

1. Powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Opiekę nad uczniami w czasie obowiązkowych lub nieobowiązkowych zajęć 

lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lub 

organizujący te zajęcia. 

3. W czasie przerw międzylekcyjnych wprowadza się dyżury nauczycieli zgodnie 

z harmonogramem; w czasie dyżuru nauczyciel ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo młodzieży. 

4. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw uczniów obowiązuje zakaz opuszczania 

terenu szkoły. 

5. W szkole prowadzony jest system monitorowania osób wchodzących 

i wychodzących z budynku. 

6. Wychowawcy klas pierwszych zapoznają się z warunkami rodzinnymi ucznia, 

stanem jego zdrowia i w razie potrzeby organizują odpowiednie formy opieki 

stałej lub doraźnej (pomoc materialna, w nauce). 

 

7. Każdy uczeń ma prawo korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego, lecz ze 

względu na bezpieczeństwo oraz w trosce o wysoką jakość sprzętu i jego 

zabezpieczenie ustala się następujące zasady: 

a. korzystanie z pomocy i sprzętu w pracowni chemicznej, fizycznej, 

biologicznej, komputerowej i czytelni z wykorzystaniem komputerów 

wyposażonych w programy blokujące treści internetowe, które miałyby 
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mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów, może odbywać się tylko za 

zgodą i nadzorem nauczyciela, 

b. korzystanie ze sprzętu muzycznego może odbyć się tylko za zgodą 

nauczyciela i w sposób ściśle przez niego określony, 

c. z sali gimnastycznej, pływalni, hali sportowej oraz jej zaplecza korzystają 

uczniowie tylko pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego lub 

wychowawcy. 

8. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego powierza opiece każdy oddział jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. Dla 

zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku, gdy 

wychowawca nie spełnia oczekiwań uczniów i rodziców, dyrektor na wniosek 

Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego może powierzyć obowiązki 

wychowawcze innemu nauczycielowi. W powyższej sprawie ustala się 

następujący tok postępowania: 

a. w sprawie zmiany wychowawcy występują do dyrektora z wnioskiem 

uczniowie danej klasy lub Rada Rodziców, 

b. dyrektor szkoły przeprowadza w tej sprawie rozmowę 

z wnioskodawcami i wychowawcą klasy, 

c. po zapoznaniu się ze stanowiskiem obydwu stron podejmuje stosowną 

decyzję. 

§4. uchylono 

§5. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1. Liceum Ogólnokształcące obowiązkowo, niezwłocznie organizuje na terenie 

szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

polegającą w szczególności na: 

a. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości 

psychofizycznych, 

b. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych, 

c. rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: 

a. niepełnosprawnym, 
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b. niedostosowanym społecznie, 

c. zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 

d. ze szczególnymi uzdolnieniami, 

e. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu  się, 

f. z deficytami kompetencji i zaburzeniami  sprawności językowej 

g. z chorobami przewlekłymi, 

h. w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, 

i. z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

j. zaniedbanych środowiskowo w wyniku  trudnych warunków bytowych 

rodziny, sposobu spędzania wolnego czasu i kontaktów środowiskowych 

k. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym pobytem za 

granicą 

2a. Pomoc psychologiczna rodzicom uczniów i nauczycielom udzielana jest w formie    

porad, konsultacji i szkoleń.  

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

a. ucznia, 

b. rodziców ucznia,  

c.  dyrektora,  

d. nauczyciela lub specjalisty, 

e. pielęgniarki szkolnej, 

f. poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

g. pracownika socjalnego, 

h. asystenta rodziny, 

i. kuratora sadowego. 

j. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

          3.1. uchylono 

 

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z: 

 

a. rodzicami ucznia, 
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b. poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi, 

c. placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d. innymi szkołami i placówkami, 

e. organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w 

formie: 

 

a. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami 

i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,  

b. zajęć rozwijające uzdolnienia organizowane dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, 

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych 

z podstawy programowej kształcenia, 

d. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu wspomagające 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

e. zajęć rewalidacyjnych, 

f. warsztatów, 

g. porad i konsultacji. 

h. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,  

i. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 

6.  Zadania  w  zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a. psychologa 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

w celu określania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów, 
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- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania 

rozwoju uczniów, 

- informowanie dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, 

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów młodzieży, 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych 

i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

- wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

b. nauczycieli 

- udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w 

tym zainteresowań i uzdolnień, 

- wspomaganie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami, 

- informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

- podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz 

potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się 

i poprawy ich funkcjonowania, 

- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie 

diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 
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w zakresie oceny funkcjonowania uczniów i planowania dalszych 

działań. 

c. dyrektora 

- organizowanie i inicjowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

- powoływanie zespołów składających się z nauczycieli oraz 

specjalistów prowadzących  zajęcia dla uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- wyznaczanie osoby koordynującej prace takiego zespołu, 

- informowanie na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla 

dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin 

- decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi 

danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny 

efektywności tej pomocy,  

- w razie konieczności wyznaczenie innej niż wychowawcy klasy 

osoby, której zadaniem będzie planowanie, koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

d. zespołu (dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego) 

- opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od 

potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnią specjalistyczną, 

- opracowanie programu w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed 

upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program,  

- uchylony, 

- uchylony, 

- nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonywanie 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę 
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potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny funkcjonowania 

ucznia i modyfikacji programu dokonuje się we współpracy z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną, 

- uchylono, 

- uchylono, 

- uchylono, 

- formułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy, określenie 

form, sposobów, okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy, 

e. wychowawcy 

- inicjowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- planowanie i koordynacja udzielania uczniowi pomocy, w tym 

ustala jej form, okresów jej udzielania oraz wymiaru godzin, 

- współpracowanie podczas planowania pomocy z rodzicami 

ucznia, w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

- informowanie rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§6. W zakresie doradztwa: 

1.  Działania edukacyjne i poradnicze związane z wyborem kierunku dalszego 

kształcenia prowadzą psycholog szkolny i wychowawcy w następujących formach: 

a. diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej, 

b. realizacja tematyki związanej z wyborem kierunku dalszego kształcenia 

i pracy zawodowej na godzinach do dyspozycji wychowawcy klas,  

c. uwzględnienie problematyki rynku pracy na lekcjach wiedzy 

o społeczeństwie i  przedsiębiorczości, 

d. organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni i szkół 

policealnych, 

e. uczestniczenie w ogólnopolskich programach i akcjach z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

f. zajęcia warsztatowe, 
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g. indywidualnej poradnictwo psychologa szkolnego dla uczniów 

i rodziców, 

h. gromadzenie i udostępnianie uczniom informatorów o uczelniach 

wyższych i szkołach policealnych, kolportaż materiałów 

informacyjnych i reklamowych, 

i. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie 

orientacji zawodowej (kierowanie na indywidualne konsultacje, 

organizacja grupowych zajęć dla uczniów). 

2. Formy wsparcia dla rodziców i nauczycieli to porady, konsultacje i szkolenia. 

 

 

Art. 3 

ORGANA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I ICH 

KOMPETENCJE 

 

 

§1.Organami Liceum Ogólnokształcącego są: 

1. Dyrektor Szkoły 

2. Wicedyrektor  

3. Rada Pedagogiczna 

4. Samorząd Uczniowski 

5. Rada Rodziców 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna działają w oparciu o art.: 39, 40, 41, 42, 43,  Ustawy 

z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz opracowany 

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania 

sporów między nimi określają regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego.  

§2. Dyrektor szkoły  

1. Szkołą kieruje dyrektor powołany na to stanowisko przez organ prowadzący. 

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą, 

a w szczególności: 
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a.  kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz, 

b. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki sprzyjające rozwojowi 

psychofizycznemu uczniów, 

c. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,  

 sporządza plan nadzoru na dany rok szkolny, z którym zapoznaje 

radę pedagogiczną do 15 września roku szkolnego, którego plan 

dotyczy, 

 w planie nadzoru uwzględnia wnioski z poprzedniego roku 

szkolnego, 

 wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru przedstawia na 

zebraniu rady pedagogicznej do 31 sierpnia. 

d. sprawuje opiekę nad doskonaleniem i awansem zawodowym nauczycieli, 

e. przewodniczy radzie pedagogicznej, 

f. realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, 

g. powierza stanowiska wicedyrektorów szkoły i odwołuje z nich, zasięgając 

w tym  względzie opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, 

h. powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów oraz 

odwołuje ich z tych funkcji, 

i. zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz 

przydziela im zakres obowiązków i rozlicza z ich wykonania, 

j. przyznaje nagrody (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i właściwych 

związków zawodowych w przypadku pracowników będących członkami tych 

organizacji) oraz wymierza kary nauczycielom, pracownikom administracji 

i obsługi oraz uczniom liceum ogólnokształcącego, 

k. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, 

l. współpracuje z organami statutowymi szkoły, rozstrzyga sprawy sporne 

między nimi, 

m. skreśla ucznia z listy na podstawie uchwały rady pedagogicznej po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, 

n. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami, 

o. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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p. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w szkole, 

q. zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania 

i opieki. 

r. dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

s. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

t. stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy,  stowarzyszeń i innych 

organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

 

§3. W przypadku, gdy w liceum ogólnokształcącym będzie nie mniej niż 12 oddziałów lub 

gdy szkoła będzie funkcjonowała w zespole szkół, powołuje się stanowisko wicedyrektora 

szkoły. 

 Do kompetencji wicedyrektora należy: 

1. Układanie tygodniowego podziału godzin lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych oraz 

czuwanie nad ich prawidłową realizacją. 

2. Opracowanie planu dyżurów nauczycieli oraz kontrola ich realizacji. 

3. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

4. Kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli 

i wychowawców. 

5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie przewidzianym planem nadzoru. 

6. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej uwag, wniosków, propozycji oraz zaleceń 

dotyczących procesu dydaktycznego. 

7. Podczas nieobecności dyrektora przejmowanie jego obowiązków. 

8. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. 

9. Występowanie z wnioskami do dyrektora w sprawie wynagradzania i karania 

nauczycieli, pracowników szkoły. 

10. Rozliczanie godzin pracy nauczycieli i sporządzanie doniesienia do listy płac. 

11. Podpisywanie dokumentów finansowych w zastępstwie dyrektora. 

12. Zastępcy dyrektora mogą być przydzielone inne czynności nie objęte niniejszym 

przydziałem, a wynikające z potrzeb liceum. 
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§4. Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum Ogólnokształcącego, w którego 

skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem. 

4. Posiedzenia są organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego 

i nadzorującego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady. 

5.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, po 

zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Dyrektor liceum ogólnokształcącego przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej 

niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

7. Posiedzenia są protokołowane. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

rady. 

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych 

na jej posiedzeniach. 

9. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele organu 

prowadzącego i nadzorującego szkołę, samorządu uczniowskiego i innych organizacji 

działających na terenie szkoły, a także inni goście na zaproszenie jej 

przewodniczącego. 

10. Obecność członków rady pedagogicznej na posiedzeniach jest obowiązkowa. 

11. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a. zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

b.  podejmowanie  uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 

c. podejmowanie uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 

d. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

e. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

f. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 
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g. opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych, 

h. opiniowanie planu finansowego szkoły, 

i. opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień, 

j. opiniowanie propozycji dyrektora szkoły przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

12. Rada Pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy, który inicjuje i koordynuje pracę 

wychowawczą i profilaktyczną w szkole. 

13. Zespół wychowawczy pracuje w składzie: 

a. przedstawiciel dyrekcji szkoły, 

b. psycholog szkolny, 

c. wychowawcy wszystkich klas. 

14. Członkowie rady pedagogicznej pracują także w zespołach i komisjach, powołanych 

przez dyrektora szkoły, realizujących zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły. 

 

 

§5. Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. 

2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze 

statutem liceum ogólnokształcącego. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły i jej organom 

kolegialnym wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora szkoły wyraża opinię o pracy 

nauczyciela podlegającego ocenie. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 

samorządu.  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu.  

7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru opiekuna szkolnego koła wolontariatu. 
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8. Szkolne koło wolontariatu działa w oparciu o regulamin Stowarzyszenia Młodzieży 

„Arka” w Radomiu. 

 

 

§6. Rada Rodziców 

1. W szkole może działać Rada Rodziców jako społeczny organ stanowiący 

reprezentację rodziców uczniów. 

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

ze statutem  liceum ogólnokształcącego. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego nie  uzyska porozumienia z radą pedagogiczną 

w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten 

ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program  ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia go przez radę rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną, 

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowywania szkoły, 

c. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych 

funduszy określa regulamin Rady Rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
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§1. Prawa i obowiązki rodziców. 

1. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) uczniów 

współdziałają ze sobą w sprawach edukacji, wychowania i profilaktyki. 

2. Rodzice mają prawo do: 

a. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego,  

b. znajomości przedmiotowego oraz szkolnego systemu oceniania, 

c. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka – jego zachowania, 

uzdolnień, wyników i przyczyn ewentualnych trudności w nauce oraz 

frekwencji na zajęciach lekcyjnych, 

d. informacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły 

w sprawach wychowawczych, opiekuńczych oraz doskonalenia 

umiejętności rodzicielskich, 

e. wyrażania i przekazywania dyrektorowi oraz organowi nadzorującemu 

szkołę opinii i wniosków na temat pracy i funkcjonowania liceum 

ogólnokształcącego. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów liceum ogólnokształcącego zobowiązani 

są do: 

a. zapewnienia swojemu dziecku odpowiednich warunków umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

b. zadbania o systematyczne uczęszczanie dziecka na zajęcia lekcyjne, 

c. systematycznego interesowania się wynikami w nauce i funkcjonowaniem 

dziecka  w liceum ogólnokształcącym, 

d. uczestniczenia w spotkaniach z rodzicami organizowanych w szkole, 

e.  podejmowania intensywnej współpracy ze szkołą w sytuacji zaistnienia 

problemów edukacyjnych lub wychowawczych dotyczących ich dziecka. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do niezwłocznego 

powiadomienia szkoły (wychowawcy klasy) o niezdolności dziecka do udziału 

w zajęciach lekcyjnych (najpóźniej trzeciego dnia od pierwszego dnia 

nieobecności). Każdorazowa nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona 

przez rodziców na piśmie w ciągu tygodnia (w zeszycie kontaktów 

z wychowawcą) z podaniem przyczyny nieobecności dziecka. 

§2. Formy współdziałania. 

1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze szkoła 

organizuje:  
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a. okresowe spotkania dla wszystkich rodziców odbywające się nie rzadziej 

niż cztery razy w roku, 

b. spotkania dyrekcji szkoły z przedstawicielami rodziców wszystkich klas 

tzw. trójek klasowych, 

c. indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

d. konsultacje psychologa szkolnego. 

2. Ponadto formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

uczniów są: 

a. spotkania z rodzicami uczniów wyróżniających się w nauce oraz 

przekazywanie listów gratulacyjnych,  

b. uczestnictwo przedstawicieli rodziców (prawnych opiekunów) w Radzie 

Rodziców, 

c. uczestnictwo rodziców w wycieczkach i innych imprezach klasowych. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji 

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie będą 

pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych 

informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 
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ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

§1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno –wychowawczej liceum są: 

1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których  nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

 

§2. Podstawową jednostką organizacyjną liceum ogólnokształcącego jest oddział złożony 

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

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym 

z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych i zatwierdzonych przez Radę 

Pedagogiczną do użytku szkolnego. 

 

1. Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 20 do 36 uczniów. Nie 

tworzy się nowego oddziału  tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów 

w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18. 

 

§3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw  

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

roku szkolnego. 

 

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

szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na 

podstawie szkolnych planów nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ 

prowadzący. 

 

§4. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły 
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na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

 

§5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

 

§6. (uchylony) 

 

§7. W trakcie nauki uczeń może  przejść do technikum po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych z przedmiotów obowiązujących w danym typie szkoły na pisemną prośbę 

rodziców. Przy  przeniesieniu się ucznia ze szkoły do szkoły decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły z zapewnieniem stosownie do obowiązujących przepisów ciągłości kształcenia 

i realizacji planu nauczania. 

 

§8. Dyrektor liceum ogólnokształcącego w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną i Radą 

Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz 

możliwości organizacyjnych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 

od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

1. Dokonuje się podziału na grupy zgodnie z przepisami w sprawach ramowych planów 

nauczania. 

 

§9. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą 

być prowadzone w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

1. Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut. 

2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych może 

być dowolna. 

3. (uchylony) 

4. Szkoła może prowadzić zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków budżetowych. 

5. Uczeń, który jest całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, może być 

nieobecny w szkole w czasie, gdy odbywają się te zajęcia, jeśli są to pierwsze lub 

ostatnie zajęcia w planie zajęć szkolnych ucznia. Warunkiem jest wyrażenie na to 

pisemnej zgody przez rodziców (prawnych opiekunów). 
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6. Nauczyciele wychowania fizycznego obowiązani są do prowadzenia indywidualnych 

„Dzienników nauczyciela wychowania fizycznego”, z których zapisy powinny 

znaleźć się w dziennikach lekcyjnych do końca każdego tygodnia.  

§10. Biblioteka i czytelnia, w której mieści się Multimedialne Centrum Informacji, służą 

do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły oraz rodzice uczniów. 

2. Biblioteka szkolna dysponuje:  

a. magazynem na księgozbiór, 

b. czytelnią ze stanowiskami komputerowymi. 

3. Biblioteka szkolna: 

a. gromadzi i opracowuje zbiory, 

b. umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i poza biblioteką. 

4. W zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza wchodzi: 

a. praca pedagogiczna: udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji 

bibliotecznych, poradnictwo w wyborach czytelniczych, edukacja 

czytelnicza i medialna w formie indywidualnej oraz zajęć grupowych, 

b. praca organizacyjna: ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, prowadzenie statystyki służącej 

sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki. 

5. Organizację czasu pracy biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa 

Regulamin Biblioteki Szkolnej. 

§11. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

( nauczycielskie ) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej. 

§12. Szkoła umożliwia przeprowadzanie ankiet wśród uczniów przez osoby bądź 

instytucje z zewnątrz. 

§13. Szkoła umożliwia młodzieży korzystanie z gorących napojów lub innych posiłków 

za odpłatnością. 

§14. W celu zachowania porządku i estetyki obiektów szkolnych wprowadza się 

obowiązek zmieniania obuwia. 
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§15. Niektóre pomieszczenia mogą być wynajęte za odpłatnością ustalaną przez Zarząd 

Powiatu na inne cele. Przy każdym wynajęciu pomieszczenia musi być sporządzona 

umowa, a uzyskane środki przekazane na konto Starostwa.  

§16. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2. bibliotekę, 

3. czytelnię wyposażoną w MCI, 

4. herbaciarnię, 

5. gabinet higieny szkolnej, 

6. salę gimnastyczną, 

7. pomieszczenia dla działalności Samorządu Uczniowskiego, 

8. szatnię, 

9. archiwum, 

10. gabinet psychologa, 

11. salę do zajęć rewalidacyjnych. 
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Art. 6 

NAUCZYCIELE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

 

§1. W liceum ogólnokształcącym zatrudnia się nauczycieli. 

1. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

2. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny. 

3. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela 

i Kodeks Pracy. 

§2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz  bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

§3. Zakres zadań nauczycieli.  

1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za:  

a. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w związku z tym nauczyciel 

zapoznaje uczniów z przepisami bhp w pracowni oraz systematycznie pełni 

dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych, 

b. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

c. pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, 

d. rozwój zdolności i zainteresowań uczniów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów oraz 

sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów. 

3. Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb. 

4. Doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi wiedzę merytoryczną. 

5. Bierze udział w pracach zespołów przedmiotowych, konferencjach metodycznych, 

studiach podyplomowych itp. 

6. Nauczyciel z wieloletnim stażem zawodowym pomaga początkującym 

koleżankom i kolegom w adaptacji zawodowej. 

7. Służy pomocą metodyczną w rozwiązywaniu niektórych problemów. 

8. Nauczyciel ma prawo i obowiązek korzystania z doradztwa metodycznego. 
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9. Nauczyciel ma prawo do zdobywania szczebli awansu zawodowego. 

10. Nauczyciel decyduje o: 

a. ocenie bieżącej i końcowej swoich uczniów, 

b. treści programu koła, które prowadzi. 

11. Nauczyciel proponuje ocenę zachowania i wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień 

oraz kar regulaminowych dla uczniów. 

12. Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

a. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie 

oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu, 

b. systematyczne i rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, 

c. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych, 

d. przestrzeganie prawa oświatowego i przepisów oświatowych, 

13. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów z programem nauczania.  

14. Nauczyciel opracowuje rozkład materiału z nauczanego przedmiotu. 

 

§4. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół 

przedmiotowy. 

1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu. 

2. Powołuje się następujące zespoły przedmiotowo – metodyczne: 

a. zespół przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, wiedza 

o społeczeństwie, wiedza o kulturze, religia),  

b. zespół nauczycieli języków obcych (język francuski, angielski, niemiecki); 

c. zespół przedmiotów matematyczno – fizycznych (matematyka, fizyka, 

informatyka, podstawy przedsiębiorczości), 

d. zespół przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia), 

e. zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa 

(wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa). 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

a. uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania 

i podręczników, 
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b. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji, 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych,  

c. wspólne opracowywanie kryteriów oceniania uczniów (PSO) oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

d. analizowania wyników egzaminów maturalnych oraz wyciągania 

wniosków do dalszej pracy, 

e. organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli, 

f. współdziałanie w zorganizowaniu pracowni i laboratoriów 

przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

g. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, 

h. dokumentowanie swojej pracy i składanie z niej sprawozdań na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

§5. Wychowawca klasy 

Zakres obowiązków wychowawcy klasy otrzymuje każdy nauczyciel, któremu 

powierzono wychowawstwo. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności: 

1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1: 

a. otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

b. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

c. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą oraz 

opracowuje trzyletni plan pracy wychowawczej uwzględniając działalność 

wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą, 

d. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 
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potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy ona zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

e. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

 poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich 

dzieci, 

 współdziałania z rodzicami, to znaczy okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych i profilaktycznych wobec dzieci oraz 

otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

 włączania ich w  sprawy życia klasy i szkoły, 

f. współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Przysusze w celu 

udzielenia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Art.7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§1. Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy 

posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

2. O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych za: 

a. egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (max.100 pkt) - 

szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań 

z zakresu: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

                         będą  przeliczane na punkty z uwzględnieniem współczynnika 0,2 np. uczeń  

uzyskał z matematyki wynik – 70%, co daje w rekrutacji 14 pkt. (70 X 0,2=14)  

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę 

punktów uzyskaną za: 

 oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i 

trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie 

szkoły, 

 inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, 

 średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych 

na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki 

mnoży się razy dwa. 

 

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów: 
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 uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu 

(dotyczy: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego) 

 20 punktów  – stopień celujący 

 16 punktów   – stopień bardzo dobry 

 12 punktów  – stopień dobry 

 8 punktów  – stopień dostateczny 

 4 punkty   – stopień dopuszczający. 

 uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po 

przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, 

geografii, fizyki i chemii) 

 20 punktów  – średnia ocen 5,51 – 6,0 

 16 punktów   – średnia ocen 4,51 – 5,50 

 12 punktów  – średnia ocen 3,51 – 4,50 

 8 punktów  – średnia ocen 2,51 – 3,50 

 4 punkty   – średnia ocen 2,00 – 2,50 

 

 

b. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych zróżnicowanych dla każdej klasy, oraz za 

inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – 

maksymalna liczba wynosi 100 pkt. 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: 

 klasa biologiczno – chemiczna  

język polski, biologia, chemia, matematyka 

 klasa matematyczno – geograficzno- informatyczna 

język polski, matematyka, geografia, informatyka  

 klasa matematyczno – fizyczna 

język polski, matematyka, fizyka, chemia 

 klasa językowa 

język polski,  dwa języki obce, biologia 

 klasa humanistyczna 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 
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 klasa europejska  

język polski, język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie 

 

 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech  obowiązkowych zajęć     

 edukacyjnych: 

18 pkt. – stopień celujący 

14 pkt. - stopień bardzo dobry 

10 pkt. – stopień  dobry 

  6 pkt. – stopień dostateczny 

  2 pkt. - stopień dopuszczający 

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

 13 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym w konkursie, którego 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej 

przynajmniej jednego przedmiotu (konkursy przedmiotowe), lub za tytuł 

laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim (konkursy tematyczne 

i interdyscyplinarne) – ( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 

pkt). 

 7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie 

organizowanym przez kuratora oświaty (konkursy tematyczne 

i interdyscyplinarne) 

Finalista więcej niż jednego w.w konkursu uzyskuje 7 punktów. 

W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.  

 5 punktów -  za uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane 

zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej 

na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim – (niezależnie od liczby 

zawodów, w których kandydat brał udział). 

 2 punkty za uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane 

zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej 

na szczeblu powiatowym (niezależnie od liczby zawodów, w których 

kandydat brał udział).  
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W przypadku przyznania 5 pkt. za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim nie przyznaje się 2 pkt. za osiągnięcia na szczeblu 

powiatowym. 

 2 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub na rzecz 

środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 

 2 punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  

 

 do 6 punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po 

przecinku uzyskaną z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki 

(w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć 

tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej)   

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości 

punktowe dla stopni: 

6 pkt.  – stopień celujący 

5 pkt.  – stopień bardzo dobry 

4 pkt.  – stopień dobry 

3 pkt.  – stopień dostateczny 

2 pkt.  – stopień dopuszczający 

 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wg kryteriów 

określonych powyżej wynosi – 200 pkt. 

4. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego będą przyjęci  kandydaci, którzy 

uzyskali od 90 do 200 pkt. 

5. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają: 

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru    

kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, 

b) kandydaci niepełnosprawni, 

c) kandydaci posiadający niepełnosprawnych rodziców (jedno lub oboje) lub rodzeństwo 

d) kandydaci z rodzin wielodzietnych, 

e) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 
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f) kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,  

g) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

h) kandydaci z wyższą oceną zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

6. Laureaci olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły poza kryteriami. 

7. W terminach ustalonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty kandydat ubiegający 

się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty: 

a) kwestionariusz, 

b) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),  

c) oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  (poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). 

8. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia składa: 

a) oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole,  

b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

c) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

d) inne (np.: opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności itp.), 

e) 2 fotografie. 
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Art.8 

PRAWA UCZNIA 

Szkoła realizuje podstawowe prawa zawarte w konwencji o Prawach Dziecka na gruncie 

rzeczywistości szkolnej. 

§1. Liceum Ogólnokształcące gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na 

narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 

§2. Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy 

umysłowej, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z poszczególnych 

przedmiotów, zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

2. Znajomości podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania 

i planu pracy wychowawczej na dany rok, w którego tworzeniu uczeń może mieć 

udział. 

3. Znajomości statutu szkoły oraz innych obowiązujących dokumentów 

wewnątrzszkolnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, między 

innymi takich jak: regulaminy, procedury czy system oceniania. 

4. Oczekiwania życzliwego, merytorycznego podejścia do sygnalizowanych 

problemów natury poznawczo-wychowawczej lub zdrowotnej od nauczycieli 

uczących przedmiotów, wychowawcy, psychologa, pracownika służby zdrowia 

oraz dyrektora szkoły. 

5. Zapewnienia przez szkołę nietykalności osobistej, poszanowania swojej godności, 

a w szczególności do przyjaznego, podmiotowego traktowania przez otoczenie. 

6. Swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra 

osobistego innych osób. 

7. Korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz do rozwijania swoich 

zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prezentowanej przez szkołę oferty. 

8. Wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu 

Uczniowskiego oraz zgłaszania własnych przemyślanych inicjatyw. 

9. Uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wycieczkach i imprezach. 

10. Korzystania – w ramach przepisów – ze stypendiów, zapomóg losowych oraz 

innego rodzaju pomocy materialnej. 

11. Odwoływania się od decyzji naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły. 
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§3. Uczniowie mogą wyrażać uwagi w różnej formie (wypowiedzi ustne, listy, e-maile) 

i z tego tytułu nie ponoszą żadnych konsekwencji. Uwagi, szczególnie negatywne, dotyczące 

szkoły powinny być kierowane przede wszystkim do osób w szkole, które mogą mieć wpływ 

na poprawę sytuacji. Napiętnowane powinny być natomiast uwagi wyrażane złośliwie, 

a szczególnie w środowiskach, w których podważa się dobre imię szkoły. 

W całej społeczności szkolnej szczególnie powinny być doceniane: szczerość, odwaga, 

jawność, prawdomówność oraz chęć działania i inicjatywy. 
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Art.9 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie liceum 

ogólnokształcącego, a zwłaszcza: 

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przygotować się 

do nich oraz właściwie zachowywać w trakcie ich trwania. Uczestniczyć w życiu 

szkoły, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. 

2. Rzetelnie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności zgodnie 

z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym między innymi takie 

zagadnienia jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencja, zasady kontaktowania się 

w tych kwestiach z nauczycielami. 

3. Godnie reprezentować szkołę, uczestniczyć w obchodach świąt państwowych 

i szkolnych. 

4. Szanować symbole państwowe (godło, flaga, i hymn), szkolne (sztandar szkoły) 

i religijne. 

5. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników  liceum ogólnokształcącego. 

6. Chronić własne życie i zdrowie, nie ulegać nałogom i przekonywać innych o ich 

szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiać się przejawom agresji, przemocy 

oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym. 

7. Dbać o ład i porządek, higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, 

pomoce i przybory szkolne. W razie dokonania zniszczenia lub zagubienia 

przedmiotów, sprzętu, wyposażenia i itp. uczeń bądź jego rodzice zobowiązani są 

do usunięcia szkody na własny koszt w terminie do 2 tygodni. 

8. Stosować się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy 

klasy i Samorządu Uczniowskiego. 

9. Usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach obowiązkowych w ciągu jednego 

tygodnia od powrotu do szkoły w formie zwolnienia lekarskiego bądź podpisanego 

przez rodziców. 

10. Usprawiedliwić na następnej lekcji nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie. 

Nauczyciel wybierze formę zaliczenia opuszczonego sprawdzianu. W przypadku 
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celowego opuszczenia sprawdzianu(ów) wychowawca obniży ocenę  zachowania 

o jeden stopień. 

11. Zabrania się każdej formy używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego w czasie zajęć edukacyjnych. Naruszenie zasad używania 

telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do 

„depozytu”- aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. Za przyniesiony 

przez ucznia do szkoły prywatny sprzęt elektroniczny szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

12. Chodzenia w szkole w obuwiu zmienionym na miękkiej podeszwie. 

13. Noszenia w czasie zajęć schludnego, estetycznego ubioru i uczesania a podczas 

uroczystości stroju galowego.  

Ustala się:  

a. strój galowy dla dziewcząt – czarna lub granatowa spódnica bądź spodnie 

i biała bluzka zakrywająca ramiona i talię, 

b. strój galowy dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula, 

c. strój codzienny  dziewcząt – kolory ubioru stonowane, bluzki zakrywające 

ramiona i talię, spódnice do kolana lub spodnie, 

d. strój codzienny chłopców – koszula, sweter lub bluza w kolorach 

stonowanych i długie spodnie. 

e. zabrania się noszenia na terenie szkoły ubrań z nadrukami propagującymi 

niezdrowy tryb życia, środki psychoaktywne i uzależniające oraz 

podejmowania wszelkich działań i zachowań je propagujących. 

14. Szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz 

wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy 

swoim kolegom. 

15. Dbać o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywać się z nałożonych przez 

szkołę zadań. 

16. Na koniec cyklu kształcenia uczeń ma obowiązek rozliczenia się ze szkołą na 

podstawie karty obiegowej wg ustalonego wzoru. 
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Art.10 

RODZAJE NAGRÓD 

 

§1. Wprowadza się następujące rodzaje nagród i wyróżnień: 

 

1. Pochwała i wyróżnienie wobec klasy. 

2. Pochwała i wyróżnienie przez dyrektora szkoły. 

3. Świadectwo z wyróżnieniem. 

4. List gratulacyjny dla rodziców. 

5. Wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec rodziców. 

6. Udział w spotkaniach dla uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, zachowaniu 

i pracach na rzecz szkoły. 

§2. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody mogą być wnoszone do dyrektora szkoły w terminie   

      3 dni od daty jej przyznania. 

 

 

 

Art.11 

KARY 

 

§1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu liceum ogólnokształcącego stosuje się kary: 

1. Upomnienie wychowawcy wobec klasy. 

2. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły. 

3. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec uczniów. 

4. Za szczególnie szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesiony do innej 

szkoły. 

5. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, za szkodliwy wpływ 

na społeczność uczniowską, chuligaństwo, uczeń może być skreślony z listy uczniów.  

Dotyczy to zwłaszcza: 

a) używania przemocy fizycznej i psychicznej, 

b) wymuszania pieniędzy, 

c) picia alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym, 
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d) używania na terenie liceum ogólnokształcącego narkotyków i innych środków 

odurzających oraz ich rozprowadzania, 

e) celowego niszczenia mienia, 

f) kradzieży, zwłaszcza popełnionej w szkole, 

g) stwarzania świadomie sytuacji powodujących zagrożenie pożarem lub zalanie 

wodą, 

h) posiadania w szkole broni gazowej lub ostrej, 

i) świadomego i nieusprawiedliwionego opuszczenia więcej niż 50% dni 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu. 

6. Procedura skreślenia z listy uczniów 

a. na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów 

z przypadkami, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę 

upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów oraz 

z procedurą „Skreślenie z listy uczniów” 

b. nauczyciel sporządza pisemną informację o zaistniałym incydencie oraz 

przygotowuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. Do notatki o zdarzeniu 

mogą być załączone np. pisemne zeznania świadków. Przygotowaną dokumentację 

wnioskodawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły. 

c. dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako 

przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów. 

d. dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej. W protokole z posiedzenia 

powinny się znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały 

o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

e. uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony np. wychowawcę, 

psychologa szkolnego. 

f. wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia w postępowaniu 

ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. 

g. rada pedagogiczna powinna przedyskutować, czy: 

 wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły 

na ucznia, 

 uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, 

 prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, 

 udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 
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h. rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy 

uczniów. Uchwała Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy 

zachowaniu quorum. 

i. stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy uczniów obliguje Dyrektora 

Szkoły do rozliczenia się przed Radą Pedagogiczną ze sposobu wykonania 

uchwały. 

j. dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który wyraża 

swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla Dyrektora, lecz bez 

niej decyzja jest niezgodna z prawem. 

k. dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa 

oświatowego (art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty), po czym wydaje na piśmie 

decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

l. decyzja o skreśleniu powinna zawierać : 

 numer (szkoła prowadzi rejestr decyzji), 

 oznaczenie organu wydającego decyzję, 

 datę wydania, 

 oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia), 

 podstawę prawną: właściwy punkt, paragraf ustawy o systemie oświaty, 

art. 104 k. p. a,  art.11§ pkt.5 Statutu Szkoły, 

 treść decyzji (rozstrzygnięcie) 

 uzasadnienie decyzji, 

 faktycznie (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie), 

 prawne (powołanie się na Statut Szkoły – dokładna treść zapisu w Statucie 

Szkoły), 

 tryb odwoławczy, 

 podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania 

decyzji. 

m. uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji (zgodnie z art. 31 pkt.5 lit. b ustawy 

o systemie oświaty jest nim Kurator Oświaty), za pośrednictwem Dyrektora 

Szkoły, w ciągu 14 dni od daty doręczenia ( nie wydania) decyzji. 

n. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 
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o. jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice (prawni 

opiekunowie). Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców 

(prawnych opiekunów), pismo wysyłane jest pocztą – listem poleconym, za 

potwierdzeniem odbioru. 

p. uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację sprawy w części 

dotyczącej ich dziecka. 

q. jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wniosą odwołanie, Dyrektor 

Szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną 

analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty. 

r. jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie. 

s. jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany 

przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, 

który ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez Kuratora Oświaty może być 

przez stronę zaskarżona do NSA. 

t. w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, 

do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

u. rygor natychmiastowej wykonalności (art.108 k.p.a) nadaje się w przypadkach: 

 gdy jest to niezbędna ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 

 dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, 

 ze względu na inny interes społeczny, 

 ze względu na wyjątkowy interes strony. 

Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie.  

 

§2. Kary wymienione w paragrafie 1 punkt 4 i 5 wymierza dyrektor szkoły na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły. 

1. W celu rozpoznania czynu zagrożonego karami wymienionymi w paragrafie 

1 punkt 4 i 5 dyrektor szkoły powołuje komisję przeprowadzającą postępowanie 

wyjaśniające. Komisja ustala fakty, przesłuchuje ucznia i świadków, sporządza 

protokół i wynik swojej pracy przedkłada na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. W skład komisji wchodzą: 

a) zastępca dyrektora szkoły jako przewodniczący, 

b) wychowawca klasy, 
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c) przedstawiciel rodziców, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) opiekun samorządu. 

3. Wymiar kary może być obniżony pod warunkiem uzyskania pisemnego poręczenia 

wychowawcy lub samorządu uczniowskiego. Osoba poręczająca co miesiąc składa 

sprawozdanie z opieki nad osobą poręczoną do dyrektora szkoły lub na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

4.  W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, za które uczeń został ukarany 

lub innego wykroczenia, poręczenie traci moc i kara jest wymierzana w pełnym 

wymiarze, a ponowne poręczenie nie będzie przyjęte. 

 

§3. Zasady rozstrzygania sporów 

Sprawy wynikające z nieprzestrzegania statutu rozstrzyga: 

1. Na terenie  klasy – wychowawca. 

2. Między uczniami różnych klas – samorząd szkolny (I instancja), dyrektor szkoły 

(II instancja). 

3. Między nauczycielami i innymi pracownikami spór rozstrzyga dyrektor szkoły 

zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych 

szkoły. 

4. W skład komisji wchodzą: 

a) zastępca dyrektora jako przewodniczący, 

b) wychowawca klasy, 

c) przedstawiciel rodziców, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) opiekun samorządu. 

5. Wymiar kary może być obniżony pod warunkiem pisemnego poręczenia wychowawcy 

lub samorządu uczniowskiego. Osoba poręczająca co miesiąc składa sprawozdanie 

z opieki nad osobą poręczoną do dyrektora szkoły lub na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

6. W przypadku ponownego wykroczenia, za które uczeń został ukarany lub innego 

wykroczenia – poręczenie traci moc i kara jest wymierzana w pełnym wymiarze, 

a ponowne poręczenie nie będzie przyjęte. 

 

 

 



 41 

Art.12 
 

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KAR 
 

 

§1. Od kary nałożonej przez wychowawcę klasy uczniowi przysługuje odwołanie 

w terminie 3 dni od jej otrzymania do dyrektora liceum ogólnokształcącego. 

§2.Od kary nałożonej przez dyrektora liceum ogólnokształcącego uczniowi przysługuje 

odwołanie na piśmie do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

§3. Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów przysługuje uczniowi odwołanie do 

Kuratorium Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. 
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Art.13 

 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
 

 

§1. Zasady ogólne 

 

1. Podstawą prawną SSO jest 

a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2015 poz.357) 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz.843) 

2. Zasady oceniania mają zastosowanie do zajęć edukacyjnych objętych planem 

nauczania. 

2a. Ocenianiu podlegają : 

 osiągniecia edukacyjne ucznia,  

 zachowanie ucznia. 

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia 

przedmiotowy system oceniania. 

 

§2. Cel i podstawowe zasady SSO 

1. Szkolne ocenianie ma spełniać  następujące zadania: 

a) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

b) pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywować ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczać rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) dostarczać nauczycielom obiektywnej informacji o efektach ich pracy 

edukacyjno-wychowawczej, 

f) umożliwiać nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy 

wychowawczo-dydaktycznej,  
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g) udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń 

zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić. 

2. Wspólnie z dyrekcją szkoły, nauczycielami, reprezentacją uczniów i ich rodziców 

zostały opracowane listy zajęć edukacyjnych dla każdej klasy na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej.  

3. Listę zajęć edukacyjnych stanowi §13 SSO. 

4. Lista stanowi podstawę do śródrocznego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz do 

wypełniania świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy 

ocen. 

Niezawisłym podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

a  w ocenianiu zachowania – wychowawca klasy. 

 

5. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego, 

ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel zastępujący/zatrudniony na 

zastępstwo decyzją dyrektora szkoły. 

6. W przypadku krótkotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego, 

jeśli nie ma przydziału zastępstw ocenę śródroczną lub roczną wystawia komisja 

powołana zarządzeniem dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele danego 

zajęcia edukacyjnego.  

7. W procesie oceniania wyróżnia się: 

a) ocenianie bieżące (przeprowadzane systematycznie poprzez ustalanie ocen 

miarą cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia); przyjmuje się następujące 

sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

- pisemne prace klasowe (przynajmniej 2 w półroczu) całogodzinne lub 

dłuższe, obejmujące większe partie materiału nauczania, 

- pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności, 

- testy, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, prezentacje, dyskusje, 

- zadania praktyczne (dotyczą  informatyki, wychowania fizycznego, 

zajęć artystycznych), 

- prace domowe, referaty, 

- prace grupowe, 

- aktywność na zajęciach szkolnych, 
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- osiągnięcia w konkursach, olimpiadach. 

                  Szczegółowe formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z poszczególnych   

            przedmiotów zawarte są w opracowanych przez nauczycieli przedmiotowych      

            systemach oceniania, które są zgodne z zasadami SSO i specyfiką nauczanych   

            przedmiotów. 

a1/   liczba ocen cząstkowych w okresie nie może być mniejsza niż trzy, 

a2/ wyniki oceniania prac pisemnych powinny być zanotowane w dzienniku lekcyjnym 

kolorem czerwonym,  a odpowiedzi w formie ustnej lub zadania praktyczne kolorem 

czarnym lub granatowym, 

a3/ w przypadku nieobecności ucznia na pisemnych formach sprawdzania wiedzy 

 umiejętności dopuszcza się  wpisanie znaku „x”, 

a4/ ocenianie bieżące ustala się w stopniach według następującej jednolitej skali: 

 6   - celujący  - cel 

 5, 5+, 5- - bardzo dobry  - bdb 

4, 4+, 4- - dobry   - db 

3, 3+, 3- - dostateczny  - dst 

2,2+, 2- - dopuszczający - dps 

1           - niedostateczny - ndst 

b) ocenianie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza przed 

feriami zimowymi; polega ono na ustaleniu oceny wynikającej z ocen 

bieżących wystawianych uczniowi w danym półroczu, w tym z prac klasowych 

i testów mających kluczowe znaczenie w ocenianiu wiadomości i umiejętności 

ucznia z danego przedmiotu, 

b1/ uczeń, który nie pisał w pierwszym oraz dodatkowo wyznaczonym terminie 

jednej pracy klasowej lub jednego testu z danego przedmiotu, nie może otrzymać 

oceny śródrocznej wyższej niż dostateczny, 

b2/ uczeń, który nie pisał dwóch prac klasowych lub dwóch testów z danego 

przedmiotu  w w/w terminach, nie może otrzymać śródrocznej oceny wyższej niż 

dopuszczający, 

b3/  uczeń, który nagminnie (trzy razy i więcej) opuszcza sprawdziany (prace 

klasowe i testy), co nie pozwala ocenić jego wiadomości i umiejętności 

realizowanych w półroczu, nie może otrzymać oceny pozytywnej z danego 

przedmiotu,  
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b3a/ w przypadku stwierdzonej ucieczki z zapowiedzianego sprawdzianu 

pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

b4/ śródroczna klasyfikacja obejmuje skalę ocen wg rozporządzenia MEN 

(celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) 

i stanowi okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia bez możliwości 

ich poprawienia w trybie dodatkowych egzaminów, 

b5/ o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych zostaną poinformowani rodzice (prawni 

opiekunowie) na zebraniu informacyjnym, 

b6/ jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki 

w semestrze programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stwarza mu 

szansę uzupełnienia braków, 

c) ocenianie roczne przeprowadza się analogicznie, jak przy klasyfikacji 

śródrocznej i ustala roczną ocenę będącą obiektywną miarą odpowiednich 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, 

c1/ ocenianie roczne przeprowadza rada klasyfikacyjna, bezpośrednio 

poprzedzająca zakończenie roku szkolnego według skali ocen od 1 do 6, 

c2/ warunki, zakres i przebieg promowania uwzględniają przepisy dotyczące 

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

d) ocenianie końcowe 

 

§3. Zasady klasyfikowania  

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a) śródrocznej i rocznej 

b) końcowej 

2. Klasyfikacje śródroczna i roczna stanowią podsumowanie osiągnięć ucznia i ustalają 

właściwe oceny klasyfikacyjne. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest odrębnie i niezależnie dla 

każdego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania. Ocenę 

klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowego zajęcia edukacyjnego ustala 

nauczyciel prowadzący to zajęcie. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego 

zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły. 
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5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 

O terminie rady klasyfikacyjnej decyduje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 

sierpniowym. 

5.1  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.  

a. Na klasyfikację końcową składają się: 

 roczne oceny klasyfikacyjne ustalone odpowiednio w klasie 

programów najwyższej, 

 roczne oceny, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych, 

 roczna ocena zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

 

§3a.Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany 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 szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

 realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki; 

 spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

 został warunkowo przyjęty z innej szkoły lub zmienił klasę. 

5. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny, składa w tej sprawie pisemną prośbę 

do dyrektora szkoły (zał. nr 1). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się  nie później niż 

w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W szczególnych przypadkach o terminie decyduje dyrektor. 

6. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o wymaganiach edukacyjnych i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie 

klasyfikacyjnym.  
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7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzaminy klasyfikacyjne powinny zakończyć 

się przed rozpoczęciem kolejnego (półrocza) roku szkolnego. Obowiązkiem wychowawcy 

jest poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o terminie egzaminu (zał. nr 2). 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są 

egzaminy z informatyki, zajęć artystycznych  i wychowania fizycznego, które mają przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje  po dwa 

zestawy pytań do części pisemnej i ustnej egzaminu obejmujące swym zakresem treści 

i umiejętności realizowane zgodnie z PSO, konsultując je z innym nauczycielem 

mianowanym lub dyplomowanym danego przedmiotu. Fakt ten zostaje potwierdzony 

podpisami nauczycieli w przygotowanych zestawach. 

10. Uczeń przed egzaminem losuje jeden zestaw pytań (zadań praktycznych). 

11. Egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony z udostępnieniem potrzebnych 

pomocy dydaktycznych. 

12. Zadania egzaminator oddaje dyrektorowi szkoły na dwa dni przed terminem egzaminu. 

Pytania akceptuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

13. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator w porozumieniu 

z przewodniczącym: 

a. część pisemna od 45 minut do 60 minut; 

b. część ustna – maksymalnie 20 minut; 

c. czas przygotowania do odpowiedzi ustnej maksymalnie 15 minut. 

14. Pomiędzy częścią pisemną i ustną ustala się przerwę do 15 minut. 

15. Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna. 

16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

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

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

rodzice (prawni opiekunowie). 
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19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: 

a. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu; 

b. rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu; 

c. ogłasza wyniki egzaminu. 

20. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (zał. nr 3b) 

zawierający w szczególności: 

a. skład komisji; 

b. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c. imię i nazwisko ucznia; 

d. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne); 

e. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

21. Z egzaminu klasyfikacyjnego uczeń może otrzymać ocenę według obowiązującej skali 

ocen. 

22. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

23. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest jego ostateczną 

oceną klasyfikacyjną. 

24. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie może być promowany do klasy 

programowo wyższej lub ukończyć szkoły. 

25. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 3 ust.1 

 

 

 

§ 3b. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej w przypadku stwierdzenia , że roczna    

         ocena została  ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi    

         trybu ustalania tej oceny. 
 

 

 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
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dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane dyrektorowi 

szkoły na piśmie w terminie  od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później jednak niż 

w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  (zał. nr 1a) 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

b. wychowawca klasy; 

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

d. psycholog; 

e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

f. przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

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

przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego  takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się 

sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej (zgodnie 

z procedurami egzaminu klasyfikacyjnego – pkt 9,10,11,12,13). 

5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania komisja w terminie 5 dniu od 

daty zgłoszenia zastrzeżeń  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 



 50 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równiej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) (zał. 2). 

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego,  z zastrzeżeniem §2 ust1. 

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: 

a. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu; 

b. rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu; 

c. ogłasza wyniki egzaminu. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół (zał. nr 1) zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

a. skład komisji; 

b. termin sprawdzianu; 

c. zadania (pytania) sprawdzające; 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. skład komisji; 

b. termin posiedzenia komisji; 

c. wynik głosowania;  

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, których z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
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W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§4. Promowanie uczniów 

1. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który: 

a) był klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania na 

koniec roku szkolnego, 

b) uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcową ocenę 

klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej. 

2. Warunki § 3 pkt 1 odnoszą się także do uczniów kończących szkołę. 

3. Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na jego promocję lub ukończenie szkoły.  

4. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  

zachowania. 

4a. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć   

       edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje  

       promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

średniej ocen, o której mowa w punkcie 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane 

z tych zajęć. 

5a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 

wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych 

z tych zajęć. Jeśli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

 

§5. Egzamin poprawkowy 

 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy. 

2. Wnioski o egzamin poprawkowy składane są do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni 

od dnia posiedzenia rady klasyfikacyjnej. 
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają 

obowiązek poznać wyznaczony termin egzaminu. 

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin poprawkowy ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem informatyki, zajęć artystycznych i wychowania 

fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych), oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

6. W skład komisji wchodzą  

a. dyrektor albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c. nauczyciel prowadzący takie same albo pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.6 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy 

w komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje dwa 

zestawy pytań, jeżeli zdaje jeden uczeń. Gdy egzamin poprawkowy zdaje dwóch lub 

więcej uczniów egzaminujący, jest zobowiązany do przygotowania odpowiednio o jeden 

zestaw pytań więcej do części pisemnej i ustnej egzaminu. Pytania  obejmują swym 

zakresem treści i umiejętności zgodne z podstawą programową, muszą być zatwierdzone  

przez innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego danego przedmiotu. Fakt ten 

zostaje potwierdzony podpisami nauczycieli w przygotowanych zestawach. 

9. Uczeń przed egzaminem losuje jeden zestaw pytań (zadań praktycznych). 

10. Czas trwania egzaminu poprawkowego: 

 nie powinien przekroczyć 45 minut w części pisemnej, oraz 30 (20 min-

odpowiedź, 10 min- przygotowanie do odpowiedzi)minut w części ustnej.  

 W przypadku zadań praktycznych nie powinien trwać dłużej niż 60 minut. 

11. Egzamin poprawkowy powinien być przeprowadzony z udostępnieniem potrzebnych 

pomocy dydaktycznych. 
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12. W czasie egzaminu poprawkowego na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 

13. Ocenę z egzaminu poprawkowego ustala komisja egzaminacyjna. Obowiązuje pełna skala 

ocen   

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

 nazwę zajęć edukacyjnych; 

 skład komisji; 

 termin egzaminu poprawkowego; 

 imię i nazwisko ucznia; 

 zadania (pytania)egzaminacyjne; 

 wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

      Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   

      odpowiedziach (o stopniu  realizacji zadań  praktycznych). 

      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Po wypełnieniu przez komisję protokołu przewodniczący komisji informuje ucznia 

o wyniku egzaminu poprawkowego. 

16. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne tego ucznia, 

może promować go z oceną niedostateczną do klasy programowo wyższej pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

17. W przypadku uzyskania w wyniku egzaminu poprawkowego oceny niedostatecznej 

z dwóch egzaminów poprawkowych, uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej. 

18. Pozytywny wynik egzaminu poprawkowego jest równoznaczny z promocją do następnej 

klasy.  

19. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

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

poprawkowego.  

21. Uczniowi, który z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł 

przystąpić do egzaminu poprawkowego w określonym terminie z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu 

poprawkowego z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie – nie później 
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niż do końca września, na podstawie udokumentowanego wniosku ucznia lub jego 

rodziców (opiekunów prawnych). 

22. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego uczeń lub jego 

rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, na który 

wyznaczono pierwszy termin egzaminu poprawkowego. 

23.  Nowy termin egzaminu poprawkowego dyrektor wyznacza nie później niż do końca 

września. 

24. Uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie powiadomił dyrektora 

szkoły o uzasadnionej nieobecności na tym egzaminie, utrzymuje się ocenę 

niedostateczną. 

 

§6. Kryteria poszczególnych ocen szkolnych 

1. Nauczyciele liceum ogólnokształcącego przyjmują następujące ogólne kryteria dla 

poszczególnych ocen (zgodnie ze skalą obowiązującą w systemie oceniania bieżącego, 

śródrocznego i końcowego): 

a) stopień celujący – oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza poziom 

osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, są oryginalne i twórcze, wskazują na samodzielne ich 

uzyskanie (poziom wymagań – wykraczający, próg procentowy – powyżej 

100%), 

b) stopień bardzo dobry – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości 

i umiejętności złożonych i trudnych przewidzianych w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania (poziom dopełniający, procentowo 91% – 

100%), 

c) stopień dobry – oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości 

i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie, 

nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opracowaniu kolejnych 

treści kształcenia, wykracza poza podstawę programową (poziom 

rozszerzający, procentowa waga 76% – 90 % ), 

d) stopień dostateczny – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności, przewidziane w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania i może mieć kłopoty przy opanowaniu 

kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach tego przedmiotu, nie 
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przekracza wymagań zawartych w podstawie programowej (poziom 

podstawowy, progi procentowe 61% – 75 %), 

e) stopień dopuszczający – oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości 

i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, jest tak małe, że stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego 

kształcenia w danej dziedzinie edukacji i utrudnia naukę przedmiotu (poziom 

wymagań konieczny, progi procentowe 46 %– 60%), 

f) stopień niedostateczny – oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań określonych 

w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu 

dalsze opanowanie kolejnych treści danego przedmiotu i utrudnia zdobywanie 

niezbędnych podstawowych umiejętności i zasadniczo naukę przedmiotów 

pokrewnych (progi procentowe  0% – 45 %). 

2. Kryteria poszczególnych ocen szkolnych określają zakresy wymagań związanych 

z ocenami bieżącymi, śródrocznymi i końcowymi. 

I tak, osiągnięcie przez ucznia poziomu: 

a) wymagań koniecznych pozwala na wystawienie oceny dopuszczającej, 

b) wymagań podstawowych  pozwala na wystawienie oceny dostatecznej, 

c) wymagań rozszerzających  pozwala na wystawienie oceny dobrej, 

d) wymagań dopełniających  pozwala na wystawienie oceny bardzo dobrej, 

e) wymagań wykraczających  pozwala na wystawienie oceny celującej. 

3. Wymagania konieczne mają charakter elementarny, obejmują najbardziej użyteczne 

treści programu nauczania, są najpewniejsze naukowo, niezawodne. 

4. Wymagania podstawowe znajdą zastosowanie poza przedmiotem i poza szkołą 

i muszą być przydatne na wyższym etapie kształcenia. 

5. Wymagania rozszerzające obejmują czynności wspierające tematy podstawowe, 

rozwijane na wyższym etapie kształcenia, a w następnej klasie są zaliczane do treści 

podstawowych. 

6. Wymagania dopełniające to umiejętności o charakterze problemowym, zaliczone są 

do najwyższej kategorii celów nauczania. 

7. Wymagania wykraczające zależą od indywidualnych zainteresowań ucznia, nie należą 

do treści poznawanych w danej klasie, wyspecjalizowanych ponad potrzeby głównego 

kierunku nauki szkolnej. 
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Każdy nauczyciel powinien opracować własny przedmiotowy system oceniania dostosowany 

do wspólnych szkolnych rozwiązań. 

 

§7. Okoliczności procesu oceniania i klasyfikowania 

1. Ocena winna spełniać funkcje: 

a) informacyjną, 

b) motywacyjną, 

c) korekcyjną. 

2. Podmiotem SSO są: 

a) uczniowie, 

b) rodzice, 

c) nauczyciele. 

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

4. Nauczyciele i wychowawcy klas na początku roku szkolnego przekazują uczniom 

i rodzicom informacje o: 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

 warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana (proponowana) 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz oceny zachowania. 

5. „ Rodzice/opiekunowie mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia na każde swoje 

życzenie: 

 prace udostępniane są do wglądu na terenie szkoły, ponieważ tylko to daje 

możliwość konsultacji i rozmowy z nauczycielem, uzyskania od niego wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień, pełnych informacji o osiągnięciach ucznia, jego brakach i 

potrzebach , 

 rodzice/opiekunowie mają prawo do przejrzenia pracy, przeliczania punktów, 

poznania skali punktowej w jakiej oceniane były poszczególne zadania i progów 

punktowych na poszczególne oceny, 

 mają prawo do wyjaśnienia błędów zaznaczonych przez nauczyciela i ewentualne 

zrobienia własnoręcznych notatek, 
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 zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła ma obowiązek przechowywania 

wszelkich prac pisemnych do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, więc nie ma 

możliwości przekazywania ich uczniom do domu z powodu braku gwarancji co do 

ich zwrotu. 

6. Nauczyciel winien przekazywać uczniom informacje o osiągnięciach na bieżąco. 

Udzielając informacji zwrotnej, nauczyciel powinien: 

  poinformować ucznia, co zrobił dobrze,  

 wskazać, co w swej pracy uczeń powinien poprawić, 

 podpowiedzieć, w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę, 

 udzielić uczniowi wskazówek na przyszłość. 

7. Wychowawca winien przekazać rodzicom informację o osiągnięciach ucznia 

przynajmniej 3 razy w roku szkolnym, zgodnie z ustalonymi terminami w planie pracy 

szkoły na dany rok szkolny. 

8. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia i jego rodziców(opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej dla niego rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną nauczyciel danego przedmiotu podaje 

uczniom propozycje ocen niedostatecznych. Fakt ten odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym. 

O ocenach niedostatecznych – śródrocznych oraz przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz zachowania wychowawca zawiadamia 

rodziców na 30 dni przed radą klasyfikacyjną, przekazując przez ucznia pismo 

informujące ich o przedmiotach, z których proponowana jest ocena niedostateczna. 

Następnie pismo powinno  wrócić do wychowawcy z podpisem rodziców (ojca i matki 

lub prawnych opiekunów) i być przechowywane do 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. 

      9a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione do godziny14.30      

           w dniu  poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem, dostosować 

wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 
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a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie 

tego orzeczenia oraz zaleceń zawartych w Indywidualnym Programie 

Edukacyjno-Terapeutycznym, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia, 

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

specjalizacyjnej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej – na podstawie 

tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel powinien wziąć pod uwagę 

wysiłek ucznia przy wykonywaniu zadań wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Bezwzględny poziom wykonywania zadań ma dla oceny z tego przedmiotu znaczenie 

drugoplanowe. 

12. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych zajęć na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

a) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczęszczania ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii, 

b) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, 

jeśli jego okres uniemożliwia ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony”, albo „zwolniona”. 

c) Procedura uzyskiwania zwolnienia 

- uczeń dostarcza podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców 

(prawnych opiekunów) wraz z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu 

szkoły. 

- po podjęciu decyzji przez dyrektora nauczyciele wychowania 

fizycznego i informatyki otrzymują wykaz uczniów zwolnionych z danego 

przedmiotu nauczania 
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- uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza 

szkołą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej 

klasy i rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie ucznia w czasie 

jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność usprawiedliwiona). 

Na lekcjach „środkowych” uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia.  

d) Zwolnienia z lekcji drugiego języka obcego 

- dyrektor szkoły, na wniosek, rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, spełniającej 

warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy o systemie oświaty w tym 

poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją 

i z niepełnosprawnościami sprężonymi  z nauki drugiego języka obcego.  

- w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia. 

- w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

- uczeń zwolniony z nauki drugiego języka obcego może przebywać poza 

szkołą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej 

klasy i rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie ucznia w czasie 

jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność usprawiedliwiona). Na 

lekcjach „środkowych” uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela 

prowadzącego lekcję.  

e) Uczęszczanie na lekcje wychowania do życia w rodzinie  

- w zajęciach WDŻ mogą nie uczestniczyć tylko ci uczniowie 

niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie 

pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, 

którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 

w zajęciach. 
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- Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, mogą 

przebywać poza szkołą, jeżeli są to  pierwsze lub ostatnie godziny w planie 

nauczania danej klasy i rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, 

że przejmą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie ucznia 

w czasie jego nieobecności w szkole. Na lekcjach „środkowych” uczeń 

pozostaje w czytelni szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza. 

13. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

14. (uchylony) 

§8. Ocena zachowania ucznia 

Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, o jego kulturze osobistej, o udziale w życiu klasy i środowiska, o postawach 

wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,  o dbałości o honor 

i tradycje szkoły, także dbałość o piękno mowy polskiej. 

1. Przy ustalaniu oceny zachowania śródrocznej i rocznej należy wziąć pod uwagę: 

a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (dążenie do osiągnięcia lepszych 

ocen i poszerzenia swojej wiedzy w kołach zainteresowań, frekwencja), 

b) przestrzeganie zasad kultury osobistej i współżycia społecznego (uczeń nie 

przeszkadza i nie szkodzi innym swoim zachowaniem), 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

d) poszanowanie mienia szkoły i mienia osób w niej przebywających (dbałość 

o książki z biblioteki, sprzęt klasowy, pomoce naukowe, urządzenia szkolne), 

e) dbałość o dobre imię szkoły, 

f) poszanowanie dla patrona szkoły, 

g) troskę o środowisko naturalne człowieka, 

h) poszanowanie zdrowia swojego i innych (niepalenie papierosów, 

niespożywanie alkoholu i innych środków psychotropowych, dbałość 

o higienę osobistą, staranny i estetyczny wygląd, ubiór stosowny 

do okoliczności szkolnych), 

i) udzielanie pomocy uczniom potrzebującym wsparcia, 

j) aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

k) reprezentowanie klasy i szkoły na zewnątrz, 

l) respektowanie decyzji dyrekcji i Rady Pedagogicznej, 

ł)    godne i honorowe postępowanie, 
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m)  dbałość o piękno języka ojczystego. 

n)  pomoc koleżeńską w nauce, 

o) aktywność w wolontariacie, PCK, HDK, harcerstwie, 

p) udział w akcjach organizowanych przez szkołę: nakrętki, baterie, makulatura. 

 

2. Na początku roku szkolnego wychowawca winien jasno przedstawić uczniowi: 

a) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania, 

b) jakie są kryteria poszczególnych ocen, 

c) jaka jest możliwość poprawienia oceny. 

d) jakie są warunki i tryb otrzymania rocznej oceny zachowania wyższej niż 

przewidywana. 

3. Wychowawca przez cały semestr zbiera informacje o wychowanku (prowadzi zeszyt 

spostrzeżeń). 

4. Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną wychowawca wspólnie z zespołem klasowym 

ustala przewidywaną ocenę zachowania. Uwzględnia przy tym samoocenę oraz opinię 

innych nauczycieli.  

5. Wychowawca na miesiąc przed klasyfikacją roczną informuje, ucznia i jego rodziców 

(opiekunów prawnych) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. Na 4 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca powinien podać 

na tablicy ogłoszeń dla nauczycieli (w pokoju nauczycielskim) listę uczniów 

z przewidywanymi ocenami zachowania. 

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca. Jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie (z wyjątkiem punktu 12). 

8. W przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy klasy oceny zachowania 

uczniów dokonuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel, któremu powierza 

się w zastępstwie funkcję wychowawcy klasy. 

9. W przypadku krótkotrwałej nieobecności wychowawcy klasy, kiedy nie ma 

zastępstwa, oceny zachowania śródrocznej i rocznej dokonuje komisja powołana 

zarządzeniem dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele uczący w danej 

klasie  

9a.  (uchylono) 

10. Ocena zachowania roczna uwzględnia zachowanie ucznia w całym roku szkolnym. 
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11. Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych.  

12. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z prawem dotyczącym trybu ustalania tej 

oceny, uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły. 

13. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ustalaniu oceny rocznej zachowania 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w drodze głosowania większością głosów, w przypadku równej liczby głosów 

decyduje przewodniczący komisji. 

15. W skład komisji ustalającej roczną ocenę zachowania wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy (na prośbę własną może być zwolniony z udziału w pracy), 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) psycholog, 

e) przedstawiciel samorządu klasowego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

16. Ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej. 

17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§9. Kryteria oceny zachowania 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

Ocenę wzorową  otrzymuje uczeń, spełniający kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz 

przynajmniej trzy z następujących kryteriów: 
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1. wykazuje wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych, 

 wysoką kulturę osobistą, 

 najwyższą w klasie frekwencję, 

2. reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych, 

3. posiada wysoką, często najwyższą w klasie średnią ocen, 

4. pracuje aktywnie w organizacjach młodzieżowych, młodzieżowej orkiestrze dętej, 

Samorządzie Uczniowskim, klasowym, kołach zainteresowań, jest honorowym dawcą 

krwi, 

5. jest inicjatorem życia zbiorowego w szkole i poza szkołą, przygotowuje  akademie 

szkolne, środowiskowe oraz w nich uczestniczy, 

6. z własnej inicjatywy, z efektem i systematycznie pomaga kolegom mającym trudności 

w nauce. 

 

Ocenę  bardzo dobrą  otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę dobrą, który nie opuścił 

bez usprawiedliwienia więcej niż 1 godzinę lekcyjną oraz przynajmniej jedno z kryteriów na 

ocen wzorową. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający niżej wymienione kryteria: 

1. sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

2. nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 3 godziny lekcyjne, 

3. niezwłocznie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach obowiązkowych, 

4. przestrzega zasady kultury osobistej i współżycia społecznego, 

5. jest grzeczny i uprzejmy na co dzień, odnosi się z szacunkiem do wszystkich 

pracowników szkoły, 

6. przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

7. dba o kulturę słowa, 

8. dba o staranny i estetyczny wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, 

9. przejawia troskę o mienie szkolne, reaguje na zło, wandalizm, szanuje cudzą 

własność, 

10. nie ulega nałogom, 

11. jest uczciwy, prawdomówny, 

12. zmienia obuwie, 
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13. stosuje się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy klasy 

oraz innych pracowników szkoły. 

 

Ocenę  poprawną  otrzymuje uczeń, który: 

1. ma  4 – 12 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej, 

2. nie wykazuje zainteresowania samorozwojem, posiada niskie oceny w nauce, 

3. nie panuje nad emocjami, bywa nietaktowny, 

4. nie dba o higienę osobistą i swój wygląd, 

5. nie zawsze zmienia obuwie, 

6. nie angażuje się w dodatkowe prace. 

 

Ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który: 

1. opuszcza zajęcia szkolne, nie usprawiedliwia opuszczonych godzin (powyżej 

12 godzin nieusprawiedliwionych), 

2. nie wykazuje zainteresowania wynikami w nauce i samorozwojem, 

3. bywa nietaktowny, wulgarny, 

4. celowo unika sprawdzianów, 

5. nie stosuje się do zarządzeń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy klasy, 

6. jest niechlujnie, bądź wyzywająco ubrany, nie przejawia zainteresowania swoim 

wyglądem, 

7. nie zawsze zmienia obuwie, 

8. nie angażuje się w dodatkowe prace w szkole, 

9. celowo unika sprawdzianów. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, a ponadto: 

1. nagminnie opuszcza zajęcia szkolne (wagary, ucieczki z lekcji), 

2. wyraźnie izoluje się od zespołu klasowego, 

3. łamie normy współżycia społecznego, 

4. lekceważy nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, 

5. nałogowo pali papierosy, bywa pod wpływem alkoholu lub środków narkotycznych 

(w klasie, na wycieczce klasowej, zabawie szkolnej, w miejscach publicznych po 

zajęciach szkolnych), 

6. rozprowadza środki odurzające lub namawia do ich przyjmowania, 

7. wchodzi w kolizję z prawem, 
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8. jest niechlujnie ubrany, 

9. nie zmienia obuwia. 

 

§10. (uchylony) 

§11. Zapoznanie z systemem oceniania 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 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 uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

b)  warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

c) dostępności wymagań edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów nauczania (PSO) 

na poszczególne oceny u nauczycieli uczących w danej klasie, 

d) możliwościach zapoznania się z zasadami SSO w bibliotece szkolnej, kancelarii, 

stronie internetowej szkoły.  

3. Procedura informowania uczniów i rodziców 

a) nauczyciel na pierwszej lekcji danego przedmiotu nauczania omawia 

wymagania edukacyjne, 

b) stosownym wpisem w dzienniku nauczyciel dokumentuje zapoznanie 

uczniów z wymaganiami edukacyjnymi, 

c) wychowawca we wrześniu na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów 

ze szkolnym systemem oceniania i fakt ten dokumentuje stosownym 

wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

d) wychowawca na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych 

opiekunów) ze Statutem Szkoły i regulaminami szkolnymi, ze szkolnym 

systemem oceniania, z3przedmiotowymi systemami oceniania 
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przekazanymi mu przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz 

z procedurami przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych, maturalnych oraz sprawdzianów wiadomości 

i umiejętności ucznia. 

e) fakt zapoznania się z regulaminem rodzice poświadczają swoim podpisem 

w dzienniku lekcyjnym w rubryce - zebrania z rodzicami uczniów, 

f) obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest uczestniczyć 

w zebraniach. Jeśli w nich nie uczestniczą, czego dowodem jest brak 

podpisu w dzienniku lekcyjnym, nie mają prawa twierdzić, że nie zostali 

zapoznani z zasadami oceniania, w/w procedurami oraz dokumentacją 

szkolną. 

g) rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz 

nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia 

edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach 

dziecka w nauce, podważać decyzji nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów i rady pedagogicznej związanych z ustaleniem oceny 

końcowej. 

 

 

§12. Ewaluacja 

1. Analizy procesu oceniania winien dokonywać każdy nauczyciel oraz nadzór szkoły 

przynajmniej raz w półroczu. 

2. W celu ułatwienia analizy należy zbierać na bieżąco informacje potrzebne 

do określenia postępów ucznia wynikających z podstawy programowej, standardów, 

także przygotować informacje dla rodziców i nadzoru. 

3. Uczeń musi otrzymać informację zwrotną o swoich postępach, czego się nauczył, 

a czego jeszcze musi się nauczyć, jaki następny krok musi wykonać w procesie 

nauczania. 

4. Analizy procesu oceniania dokonuje się poprzez weryfikowanie uwag i wniosków 

składanych przez uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w internetowej skrzynce 

uwag i wniosków. 

5. Proces oceniania powinien pomóc nauczycielowi w ocenie efektów swojej pracy oraz 

we wprowadzaniu zmian w przypadkach niepowodzeń. 
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6. Zmiany w SSO wynikające z funkcjonowania szkoły, misji i wizji szkoły mogą być 

wprowadzane na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej w każdym roku szkolnym 

(rada sumująca), po ich wcześniejszym przedyskutowaniu w zespole nauczycieli 

i wychowawców, poprzez demokratyczne przegłosowanie i zatwierdzenie. 

Osiąganie dobrych wyników w szkole leży w interesie ucznia, nauczyciela, rodziców 

i nadzoru pedagogicznego. 

 

§13. Lista zajęć edukacyjnych 

 

1. Język polski 

2. Język angielski 

3. Język francuski 

4. Język niemiecki 

5. Historia 

6. Historia i społeczeństwo  

7. Wiedza o społeczeństwie 

8. Wiedza o kulturze 

9. Matematyka 

10. Fizyka i astronomia 

11. Chemia 

12. Biologia 

13. Geografia 

14. Podstawy przedsiębiorczości 

15. Wychowanie fizyczne 

16. Edukacja dla bezpieczeństwa 

17. Godzina z wychowawcą 

18. Religia 

19. Wychowanie do życia w rodzinie 

20. Ekonomia w praktyce 

21. Zajęcia artystyczne 

22. Przyroda 

23. Ekologia i ochrona środowiska 
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Art.14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 
§ 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 2. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze posiada własny sztandar. 

§ 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 4. Wszystkie sprawy nieuwzględnione w statucie szkoły rozstrzygane są na podstawie 

stosownych przepisów. 

 


