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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę: IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr 

Jadwigi Młodowskiej w Chełmie zwane dalej Liceum 

2. Liceum zostało powołane Decyzją Nr 4 Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie  

z dnia 1 września 1991 roku. 

3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. W nieoficjalnych dokumentach 

dopuszcza się używanie skrótu – IV LO w Chełmie. 

4. Siedzibą Liceum jest budynek przy ulicy Świętego Mikołaja 4 w Chełmie. 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65.  

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

 

§ 3. 

1. Liceum jest publiczną szkołą ponadpodstawową z oddziałami integracyjnymi. 

2. Nauka w Liceum trwa cztery lata, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. w Liceum są prowadzone również klasy dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

4. Liceum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych - na zasadach i warunkach określonych 

w ustawie - Prawo oświatowe. 

§ 4. 

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców ucznia, a także prawnych opiekunów 

ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a także wychowawcę i innego 

pracownika pedagogicznego Liceum; zgodnie z zasadami określonymi  

w przepisach ustaw z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967 ze zm. oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1730);  

4) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w IV Liceum Ogólnokształcącym  

z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie; 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie; 
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6) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież uczęszczającą do Liceum; 

7) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem  

z pozostałymi uczniami; 

8) statucie – należy przez to rozumieć Statut IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie; 

9) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania należy przez to rozumieć zawarte w niniejszym 

Statucie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania obowiązujące w IV Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie  

10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Chełm; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego 

Kuratora Oświaty; 

12) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237); 

13) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

 

Rozdział 2 

 Ogólna charakterystyka Szkoły 

§ 5. 

1. Patronką Liceum jest dr Jadwiga Młodowska. 

2. Szkoła dąży do wspomagania uczniów w urzeczywistnianiu w swoim życiu 

uniwersalnych wartości moralnych zgodnie z myślą Patronki Szkoły:  

„Dla siebie wziąć tyle, ile przymusza konieczność. 

Innym dać tyle, ile się tylko zdoła.” 

§ 6. 

1. Liceum posiada swoje logo. 

2. Liceum prowadzi stronę internetową pod adresem: http://4lochelm.pl/ oraz Biuletyn 

Informacji Publicznej  

§ 7. 

1. Liceum jest jednostką samorządu terytorialnego, która pokrywa swoje wydatki 

bezpośrednio z budżetu Miasta Chełm, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek 

bankowy Miasta Chełm. 

2. Liceum może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów oraz 

sponsorów. 

3. Szkoła samodzielnie prowadzi obsługę administracyjno-finansową Liceum. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Liceum regulują oddzielne przepisy. 
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5. Liceum prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej 

oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 8. 

1. Liceum gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny i warunki zdrowotne. 

2. Szkoła organizuje kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.  

 

§ 9. 

1. Uczniowie Liceum są klasyfikowani w klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej.  

2. Na zakończenie cyklu kształcenia, Liceum wystawia uczniom świadectwo ukończenia 

szkoły. 

3. Absolwenci Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. 

4. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego  

w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie lub 

absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w 

warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

5. Dostosowanie warunków polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

2) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, środków dydaktycznych, 

3) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu  

i egzaminu, 

4) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty  

5) z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, 

6) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozwiązują 

odpowiednie zestawy zadań lub arkusze dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. 

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje i podaje do publicznej 

wiadomości informacje o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

sprawdzianu i egzaminów.  

7. Rada pedagogiczna, na podstawie informacji dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu 

i egzaminów do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb ucznia 

uwzględniając posiadane przez niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 



Statut IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  im. dr J. Młodowskiej w Chełmie  

 

 

 

 

5 

Rozdział 3 

Cele i zadania Szkoły  

§ 10. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na 

jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  

z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji  

o Prawach Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

2. Celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego 

rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości  

z poszanowaniem jego godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także 

stworzenie optymalnych warunków nauki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocji  

i ochrony zdrowia.  

3. Podstawowymi celami i zadaniami Liceum są: 

1) kształcenie i wychowanie młodzieży; 

2) wychowanie człowieka uczciwego, kulturalnego, otwartego na potrzeby innych, 

kreatywnego. 

4. Liceum realizuje zadania m.in. w zakresie: 

1) udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

5. Do celów i zadań należy w szczególności: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

dojrzałości; 

2) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia; 

3) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia; 

4) wyposażenie uczniów w umiejętności sięgania do różnych źródeł wiedzy oraz 

posługiwania się nią; 

5) stwarzanie szansy osiągania sukcesów uczniom o zróżnicowanych predyspozycjach  

i uzdolnieniach; 

6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań 

określonych w przepisach o oświacie, stosownie do warunków szkoły i wieku 

uczniów; 

7) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

8) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień młodzieży; 

9) rozwijanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz samorządności;  

10) wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej; 

11) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku 

uczniów; 

12) integracja uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej.  
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6. W zakresie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia 

celem szkoły jest w szczególności:  

1) realizacja podstawy programowej;  

2) rozwijanie poszczególnych kompetencji zawartych w podstawie programowej; 

3) stosowanie wobec wszystkich uczniów kryteriów oceniania uwzględniających ich 

możliwości psychofizyczne; 

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów; 

5) organizowanie konkursów, zawodów sportowych, olimpiad przedmiotowych; 

6) realizacja innowacji i eksperymentów dydaktycznych i wychowawczych;  

7) realizacja programów unijnych oraz programów opracowanych przez nauczycieli  

z uwzględnieniem potrzeb uczniów na kolejnym etapie kształcenia;  

8) wspieranie procesu edukacyjnego poprzez bibliotekę szkolną;  

9) rozszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z multimediów.  

7. W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży celem szkoły jest  

w szczególności:  

1) organizowanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

2) prowadzenie w miarę możliwości zajęć kompensacyjnych i wyrównawczych; 

3) udzielanie pomocy materialnej i socjalnej uczniom tego potrzebującym;  

4) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania; 

5) realizacja zadań związanych z organizacją nauki poza szkołą.  

8. W zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki celem 

szkoły jest w szczególności:  

1) prawidłowa organizacja tygodniowego rozkładu zajęć;  

2) wywieszanie regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku; 

3) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie  

z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie;  

4) przestrzeganie praw ucznia;  

5) rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie mediacji; 

6) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz 

sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali; 

7) ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli i ich przestrzeganie.  

 

§ 11. 

 

1. Liceum realizuje swoje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki.  

2. Ogólne cele i zadania wychowawcze szkoły:  

1) uczenie szacunku do każdego człowieka;  

2) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego; 

3) przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego;  

4) kształtowanie postaw patriotycznych; 

5) uczenie tolerancji, akceptacji siebie i innych ludzi;  

6) kształtowanie osobowości ucznia;  
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7) wychowanie kulturalne, estetyczne, ekologiczne i zdrowotne;  

8) ochrona młodzieży przed zagrożeniami; 

9) przeciwdziałanie uzależnieniom;  

10) osłabianie i eliminacja czynników ryzyka, które sprzyjają podejmowaniu zachowań 

ryzykownych.  

3. Szkoła podejmuje niezbędne działania, w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Powyższe działania 

dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju aktywności uczniów; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania szkołą.  

4. Zadania wynikające z przepisów prawa Szkoła realizuje w szczególności poprzez: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

2) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej między innymi 

poprzez organizowanie nauki religii i etyki dla uczniów, którzy sami lub ich rodzice 

wyrazili chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami.  

3) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z opieki psychologicznej  

i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z poradnictwa doradcy zawodowego; 

5) organizowanie nauczania indywidualnego uczniom z orzeczeniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich 

przepisach; 

6) organizowanie kształcenia w integracyjnych zespołach klasowych; 

7) umożliwienie uczniom korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz centrum 

multimedialnego;  

8) umożliwienie uczniom korzystania z czytelni szkolnej; 

9) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, zespołów wyrównujących wiedzę dla uczniów 

mających problemy z nauką, konsultacji nauczycieli; 

10) umożliwienie uczniom korzystania z Internatu Szkolnego; 

11) udzielanie i organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

§ 12. 

1. W ramach funkcjonowania oddziałów integracyjnych szkoła umożliwia nauczanie 

integracyjne, dostosowując organizację nauki i metody pracy zakładające udostępnienie 

istniejącego systemu szkolnictwa osobom niepełnosprawnym w normie intelektualnej.  
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2. W celu efektywnego wspierania rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

szkoła zapewnia:  

1) pomoc nauczycieli wspomagających;  

2) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych i możliwości młodzieży;  

3) nowoczesną technologię, m.in. komputerowe wspomaganie nauczania. 

Rozdział 4 

Organy Szkoły 

§ 13. 

1. Organami Liceum są:  

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów Liceum działa zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie 

oraz zgodnie z przepisami prawa. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych 

regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne  

z zapisami Statutu. 

 

§ 14. 

1. Dyrektor Szkoły powołany jest w drodze konkursu wedle zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Liceum i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Dyrektor Szkoły  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Liceum,  

w szczególności przez to że: 

1) sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) stwarza warunki do działania w Liceum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej;  

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. 

4. Do zadań Dyrektora Szkoły w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej należą: 
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1) organizowanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) powoływanie  zespołów  składających  się z nauczycieli oraz specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem; 

3) wyznaczenie  osoby koordynującej pracę zespołu; 

4) na podstawie zaleceń zespołu ustalanie  dla ucznia form, sposobów  i okresu  

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane – wpisuje je do Karty Indywidualnych Potrzeb 

Ucznia; 

5) decydowanie  o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy 

na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół; 

6) wnioskowanie o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

7) organizowanie zajęć dodatkowych określonych w odrębnych przepisach ; 

5. Dyrektor Szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia.  

6. Dyrektor Szkoły ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku 

braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

i Rady Rodziców zestaw podręczników obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy. 

7. Dyrektor Szkoły podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych  

w danym roku szkolnym zestaw podręczników  obowiązujących w danym roku szkolnym.  

8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz 

pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w szczególności decyduje  

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Liceum; 

4) okresowej oceny pracowników samorządowych; 

5) dotyczących dysponowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

9. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

10.  Dyrektora w kierowaniu Liceum wspomagają: 

1) wicedyrektor szkoły; 

2) główny księgowy; 

3) kierownik gospodarczy; 

4) kierownik internatu. 

11. Powierzenie funkcji wicedyrektora wraz z określeniem zakresu obowiązków, obowiązków 

także jego odwołania, dokonuje dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 
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12. Głównego księgowego, kierownika gospodarczego i kierownika internatu zatrudnia  

i zwalnia dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 15.  

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele Liceum. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. Do uprawnień stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych  

w szkole, po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych; 

6) podejmowanie uchwał dotyczących aktualizacji Statutu Szkoły; 

7) ustalanie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły.  

4. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

3) projekt planu finansowego szkoły; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) powołanie lub odwołanie wicedyrektora; 

6) zestaw podręczników obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu 

przez co najmniej 4 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym 

roku szkolnym; 

7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się zajęcia z 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 

szkolnego zestawu programów nauczania.  

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy jej członków. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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§ 16. 

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Liceum. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

3. Rada Rodziców wspiera statutową działalność szkoły we wszystkich jej dziedzinach,  

w tym także gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz ustala zasady ich 

użytkowania. 

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii  i organizacji politycznych,  

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie propozycji Dyrektora zawierającej zestaw podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

6) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

7) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

8) zapewnienie rodzicom: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, 

możliwości uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego 

dziecka i jego postępów lub trudności, 

b) znajomości statutu szkoły, regulaminów i procedur szkolnych, 

c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.   

 

§ 17. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 

2. Samorząd Uczniowski działa przez organy, które są reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa między 

innymi zasady wybierania i działania organów samorządu. 

4. Samorząd Uczniowski: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak m.in.:  
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a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  

stawianymi wymaganiami, 

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

2) może organizować życie szkoły, prowadząc w porozumieniu z dyrekcją szkoły, 

działalność kulturalną, sportową i rozrywkową, zachowując właściwe proporcje 

między pracą uczniowską a możliwością zaspokajania potrzeb związanych  

z rozrywką; 

3) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

4) w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

§ 18. 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w oparciu o następujące zasady: 

1) partnerstwa i wzajemnego szacunku; 

2) przestrzegania swoich kompetencji; 

3) kolegialności w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności szkoły; 

4) konsekwencji w realizacji przyjętych uchwał i wniosków; 

5) podporządkowania wszelkich działań nadrzędnemu celowi szkoły: wychowywaniu  

i kształceniu młodzieży. 

2. Szkoła zapewnienia organom: 

1) warunki do nieskrępowanego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich 

kompetencji oraz w zgodzie z regulaminem działalności; 

2) prowadzenie rozmów między przedstawicielami poszczególnych organów szkoły. 

3. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga 

zgody dyrektora szkoły na jej prowadzenie.  

4. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 

życia szkolnego. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją 

reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w formie pisemnej,  

a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 

7. Podczas posiedzeń poszczególnych organów szkoły mają one możliwości do 

dyskutowania w kwestii spornych i odwoływania się do rozstrzygającego głosu 

Dyrektora. 

 

§ 19. 

1. Spory między członkami tego samego organu rozstrzyga przewodniczący danego organu.  

2. Spory między członkami organu a jego przewodniczącym rozstrzyga:  

1) w przypadku Rady Pedagogicznej – organ prowadzący;  

2) w przypadku Rady Rodziców – dyrektor szkoły;  

3) w przypadku Samorządu Uczniowskiego – opiekun samorządu.  
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3. Podmiot uprawniony do rozstrzygania sporu, przed podjęciem decyzji rozstrzygającej, jest 

zobowiązany do zapoznania się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 

bezstronność w ocenie przedstawionego stanowiska.  

4. Decyzja podmiotu rozstrzygającego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do organu wyższego szczebla, 

z zachowaniem drogi służbowej.  

6. O rozstrzygnięciu sporu podmiot rozstrzygający powiadamia zainteresowane strony 

ustnie, w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia sytuacji spornej. Powiadomienie przez 

organ prowadzący szkołę następuje na zasadach ustalonych przez ten organ.  

 

§ 20. 

1. Do rozstrzygania sporów między różnymi organami szkoły lub ich przedstawicielami 

powołuje się zespół mediacyjny. Zespół mediacyjny powołuje Dyrektor.  

2. W skład zespołu mediacyjnego wchodzą:  

1) przewodniczący organów szkoły;  

2) po jednym przedstawicielu organów szkoły;  

3) mediator (w szczególnie trudnych przypadkach).  

3. W sporach między rodzicami a przedstawicielami innych organów szkoły postępowanie  

w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor.  

4. Jeżeli istota sporu dotyczy przewodniczącego któregokolwiek z organów szkoły, zostaje 

on wyłączony ze składu osobowego zespołu.  

5. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie dwóch 

kolejnych spotkań zespołu, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego szkołę lub do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji 

określonych w przepisach prawa.  

6. Terminy spotkania zespołu ustala Dyrektor.  

7. Wyniki pracy zespołu mediacyjnego udostępnia się wszystkim organom szkoły.  

8. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym paragrafie rozstrzyga Dyrektor, o ile sam 

nie jest stroną sporu. W przeciwnym razie sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę lub 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Rozdział 5 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 21. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące 

organizacji roku szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem 

Uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 

10 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na: 
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1) przeprowadzenie egzaminu maturalnego; 

2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związków wyznaniowych; 

3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa 

w ust. 2, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w 

wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczenie 

dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych 

planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 

organ prowadzący szkołę. 

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych  

w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 22. 

1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 37 osób, w oddziałach 

integracyjnych od 15 do 20 osób. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone  

w grupach oddziałowych. Wykaz przedmiotów, których zajęcia mogą odbywać się  

w grupach określają ramowe plany nauczania i inne szczegółowe przepisy. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach. W przypadku małej liczby 

uczniów tworzy się grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe. 

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, a także zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych. 

 

§ 23. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora oraz 

powołany w tym celu zespół nauczycieli, na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym. 
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3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie innej długości lekcji i przerw. 

Wymaga to zgody dyrektora szkoły. 

5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

6. Dyrektor szkoły może zawiesić realizację zajęć lekcyjnych: 

1) gdy absencja uczniów w szkole wynosi 50% i więcej,  

2) w razie wystąpienia na danym terenie: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

7. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony dyrektor szkoły wydaje stosowne 

zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia. 

8. W związku z zawieszeniem zajęć dyrektor szkoły, najpóźniej trzeciego dnia ( od dnia 

zawieszenia zajęć) wdraża nauczanie zdalne. 

9. Zajęcia w formie zdalnej są realizowane z wykorzystaniem oprogramowania GSuite, a w 

szczególności aplikacji Classroom, Meet, Drive i Gmail. 

10. Każdy uczeń i nauczyciel liceum ma zagwarantowane bezpieczne uczestnictwo w 

zajęciach poprzez ograniczenie dostępu do aplikacji tylko dla osób posługujących się 

dedykowanym adresem mailowym utworzonym do tego celu w domenie szkoły. 

11. Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach zdalnych odbywa się za pomocą aplikacji Meet. 

12. Zmiana oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia zajęć w formie zdalnej 

wymaga zgody dyrektora szkoły. 

 

§ 24. 

1. W miarę możliwości i potrzeb uczniów w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne. 

2. Uczniowie chętni mogą korzystać w szkole ze spotkań tutorskich.  

3. Dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane są konsultacje z nauczycielami oraz 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze niwelujące problemy edukacyjne. 

4. Dla uczniów uzdolnionych organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia z danego 

przedmiotu. 

5. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zasady opieki i 

pomocy określone są indywidualnie w dokumentacji oddziałów integracyjnych. 
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§ 25. 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły 

lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a placówką kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

 

§ 26. 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym. 

2. Ustalając profil nauczania w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dyrektor wyznacza 

dwa do czterech przedmiotów wiodących i zwiększa wymiar nauczania tych przedmiotów 

z godzin przeznaczonych, w ramowych planach nauczania, na godziny pozostawione do 

dyspozycji dyrektora. 

3. Ustalając profil nauczania w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i 

finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

4. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne. 

5. Funkcjonowanie oddziałów integracyjnych w Liceum reguluje Szkolny Program 

Integracyjny. 

6. W szkole, w miarę potrzeb organizowane jest nauczanie indywidualne, o którym mowa  

w rozdziale 9 Statutu szkoły w oparciu o odrębne przepisy. 

7. W Liceum funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których co najmniej dwa przedmioty 

prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem 

nauczania. 

§ 27. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

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

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Uczniowie mogą być zwolnieni z nauki niektórych przedmiotów obowiązkowych na 

podstawie odpowiednich orzeczeń. 

 

§ 28. 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez 

rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 
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3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 

4. Zasady organizacji religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy. 

5. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi. 

6. Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w wybranych zajęciach jest obowiązkowy.  

7. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii lub etyki wlicza się do średniej ocen 

ucznia, nie wpływa ona jednak na promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły.  

8. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie pogramy  

i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do 

wiadomości.  

9. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie 

kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.  

 

§ 29. 

1. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, zwane dalej „zajęciami WDŻ”, obejmują treści 

dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego  

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego.  

2. Realizacja treści programowych zajęć WDŻ powinna stanowić spójną całość  

z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły.  

3. Udział ucznia w zajęciach WDŻ nie jest obowiązkowy. 

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli jego rodzice zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.  

5. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły  

w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.  

6. Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.  

7. Sposób realizacji zajęć WDŻ w szkole określają odrębne przepisy. 

 

§ 30. 

 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub 

pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany 

uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia 

z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  

Zasady oceniania określają przepisy zawarte w niniejszym Statucie. 
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2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod 

opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku 

opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego, co możliwe jest wyłącznie w 

przypadku, kiedy zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszej lub ostatniej 

lekcji w planie zajęć klasy, do której uczeń uczęszcza. Wówczas w dzienniku 

elektronicznym odnotowuje się – w wykazie frekwencji uczniów – zwolnienie. W 

dokumentacji przebiegu nauczania – zamiast oceny klasyfikacyjnej z wychowania 

fizycznego – wpisuje się uczniom, o których mowa w punkcie 2 „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

3. Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z 

zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 

§ 31. 

 

1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej 

„innowacją” oraz eksperyment pedagogiczny zwany dalej „eksperymentem”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych. 

5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca 

się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia 

przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją.  

10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób 

przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

11. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych 

działań w procesie kształcenia, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań 

programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych. 

12. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole, jest rozwijanie 

kompetencji,  wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

13. Innowacje pedagogiczne i eksperymenty mogą dotyczyć: 

1) programów nauczania-zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i 

bloków przedmiotowych; 

2) metod nauczania; 

3) oceniania uczniów; 

4) sposobów organizowania klasy, lekcji i szkoły; 
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5) relacji: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic; 

6) rozwiązywania problemów wychowawczych; 

7) doskonalenia nauczycieli. 

14. Eksperyment pedagogiczny ma być przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej w 

rozumieniu odrębnych przepisów prawa. 

15. Prowadzenie Eksperymentu pedagogicznego w szkole, wymaga zgody MEN. Dyrektor 

szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady 

Rodziców, występuje do MEN o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.  

16. Wniosek, o którym mowa w ust. 15 składa się za pośrednictwem Kuratora Oświaty. 

17. W przypadku kiedy Eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole 

dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu 

prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań. 

18. Dyrektor szkoły, bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu pedagogicznego 

przekazuje MEN sprawozdanie z jego przeprowadzenia wraz z opinią jednostki 

naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. 

19. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 18 przekazywane jest także organowi 

prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

 

§ 32.  

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznania 

uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie  

u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 

3. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania  

w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska 

naturalnego. 

4. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który 

nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

5. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej 

pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz poprzez koordynowanie udziału uczniów  

w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji. 

6. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której 

uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się w porozumieniu z radą rodziców. 

7. Działania uczniów z zakresu wolontariatu koordynuje nauczyciel wskazany przez 

dyrektora szkoły 

8. Udział uczniów niepełnoletnich w działaniach z zakresu wolontariatu, organizowanych 

przez szkołę, wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczyciela. 
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§ 33. 

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

2. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego  

i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 

uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy  

i systemu edukacji. 

3. Działania związane z doradztwem zawodowym w liceum ogólnokształcącym są 

kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, rodziców, nauczycieli.  

4. Formy adresowane do uczniów: 

1) badania (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole, 

2) zajęcia grupowe: służące rozbudzeniu świadomości planowania rozwoju i kariery 

zawodowej, służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój 

zawodowy i karierę zawodową, doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i współdziałania, służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności 

autoprezentacji i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z pracodawcami, 

3) spotkania indywidualne mające na celu badanie predyspozycji zawodowych, zdolności 

specjalnych itp. 

4) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku 

pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych 

uczelni) w postaci informatorów, programów multimedialnych, ulotek, itp., 

5) spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych 

wzorców), 

6) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (zgodnie ze specyfiką kierunków 

kształcenia w szkole), 

7) organizowanie dni otwartych szkoły (oferta edukacyjna placówki, jej promocja), 

8) udział w targach edukacyjnych i pracy, 

9) organizowanie i wspieranie uczniowskiego wolontariatu, 

10) zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji poświęconych zagadnieniom 

planowania kariery i rozwoju osobistego. 

5. Formy adresowane do rodziców: 

1) tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie 

szkoły, 

2) organizowanie dni otwartych szkoły (oferta edukacyjna placówki, jej promocja), 

3) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku 

pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych uczelni) 

w postaci informatorów, ulotek, programów multimedialnych, 

4) spotkania podnoszące umiejętność wspierania swoich dzieci w wyborze i planowaniu 

przyszłości zawodowej. 

6.  Formy adresowane do nauczycieli  

1) szkolenia służące promowaniu znaczenia działań z zakresu doradztwa zawodowego i 

planowania kariery zawodowej w szkolnictwie, 

2) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, 

3) udostępnianie zasobów z zakresu doradztwa zawodowego, 

4) wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 
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7. Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane podczas grupowych zajęć 

związanych z doradztwem zawodowym, które są prowadzone przez doradcę zawodowego; 

zajęć indywidualnych (w formie porad i konsultacji) związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w 

trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i 

wychowawców.  

8. W  realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są 

wszyscy nauczyciele. 

9. Dyrektor:  

1) odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

2) współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

3) wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a 

instytucjami zewnętrznymi;  

4) zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole;  

10. Doradca zawodowy:  

1) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

3) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu;  

4) wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym;  

5) prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;  

6) systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na 

działania związane z doradztwem zawodowym;  

7) planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania 

związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z 

wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;  

8) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla 

poziomu kształcenia;  

9) organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;  

10) współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem 

zawodowym;  

11) gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym; 

współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.  

11. Wychowawcy:  

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

2) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

z treściami programowymi doradztwa zawodowego;  

3) włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z doradztwa zawodowego; 

4)  realizują tematy z doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych; 

5)  wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej;  

6) współpracują z rodzicami w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich 

dzieci; 

7) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za-

kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

12. Nauczyciele przedmiotów:  
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1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2)  eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;  

3) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji doradztwa zawodowego dla 

uczniów;  

4) przygotowują uczniów do udziału w konkursach;  

5) prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe;  

6) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami          

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

13. Specjaliści (pedagog, psycholog):  

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

2) włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia 

dla uczniów;  

3) współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu 

doradztwa zawodowego dla uczniów;  

4) włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych                    

i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

5)  współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami         

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

14. Nauczyciel-bibliotekarz:  

1) współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami         w 

zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

2)  opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;  

3) włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu 

doradztwa zawodowego.  

15. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz roczny plan doradztwa są 

monitorowane. Za monitoring odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy. Monitoring 

stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ. 

 

 

Rozdział 6 

Sposoby realizacji zadań Szkoły 

§ 34. 

1. Statutowe cele i zadania szkoły realizuje Dyrektor, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów, 

a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem: 

a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel 

ten zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły 

o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć, 
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b) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez 

szkolnych – kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami, 

c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (w szczególności w pracowniach: 

informatycznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej) opiekun pracowni 

opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym 

roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów, 

d) w salach gimnastycznych i na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego 

zajęcia i uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz 

przepisów BHP; 

2) w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywana jest 

pomoc medyczna; 

3) poprzez pełnienie dyżurów przez nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas 

przerw między lekcjami zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora 

szkoły; 

4) opracowanie i wdrożenie procedury zwalniania z zajęć lekcyjnych. 

3. Budynek oraz teren szkolny objęty jest nadzorem monitoringu wizyjnego, w celu 

zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki.  

4. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych 

organizowanych przez szkołę poprzez:  

1) sprawowanie opieki i pełnienie dyżurów nauczycieli;  

2) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć, który uwzględnia: równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, 

niełączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w 

pracowniach i innych zajęciach wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7)  oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) kontrolę obiektów budowlanych szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - kontroli obiektów dokonuje 

dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) ogrodzenie terenu szkoły; 

12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do sal lekcyjnych  

i pomieszczeń gospodarczych; 

14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich - otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 
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15) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego oraz 

pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego w apteczki zaopatrzone  

w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy; 

16)  zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 

17) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,  

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi  

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.  

5. Zadaniem nauczyciela dyżurnego jest aktywne pełnienie dyżuru, obserwacja 

powierzonego terenu i reagowanie na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm, w szczególności reagowanie na niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i 

bezpieczeństwu uczniów zachowania. 

 

§ 35. 

1. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej  

na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych 

w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Rodzice ucznia podejmują decyzję  

o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

2. Szkoła pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając radzie rodziców 

konkretne oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela 

podejmuje rada rodziców.  

 

§ 36. 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) bibliotekę 

2) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

3) salę gimnastyczną, boisko, salę sportów walki oraz siłownię; 

4) szatnię; 

5) archiwum; 

6) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego; gabinet doradcy zawodowego; 

7) sekretariat; 

8) księgowość; 

9) gabinet kierownika gospodarczego; 

10) pomieszczenia gospodarcze dla pracowników obsługi. 
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§ 37. 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla 

poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.  

3. Program nauczania ogólnego, o którym mowa w ust. 2, może obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie 

lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 

program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez 

innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzając 

modyfikacje do programu nauczyciel dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.  

5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany 

do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest on przeznaczony oraz uwzględniać 

warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.  

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 

nauczania ogólnego są zobowiązani do:  

1) opracowania programu na cały etap edukacyjny;  

2) zachowania zgodności programu z treściami nauczania określonymi w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego;  

3) uwzględnienia w programie całości podstawy programowej kształcenia ogólnego 

danych zajęć edukacyjnych;  

4) zachowania poprawności merytorycznej i dydaktycznej programu.  

7. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.  

8. Program nauczania zawiera:  

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;  

2) treści zgodne z treściami nauczania określonymi w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego;  

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania oraz realizacji treści nauczania,  

z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb  

i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;  

4) opis założonych osiągnięć edukacyjnych ucznia, w tym umiejętności określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego;  

5) propozycje kryteriów oceniania i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dla programów nauczania, które będą obowiązywały 

w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do 

dnia 30 czerwca poprzedniego roku szkolnego.  

10. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu 

nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania 
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zaproponowanego przez nauczyciela lub nauczycieli programu. W przypadku 

wątpliwości, czy przedstawiony program nauczania spełnia wszystkie warunki określone 

w przepisach, Dyrektor może zasięgnąć opinii o programie:  

1) innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których 

program jest przeznaczony;  

2) konsultanta lub doradcy metodycznego;  

3) zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.  

11. Opinia, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności 

programu nauczania z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania 

programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.  

12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.  

13. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o dopuszczeniu programu nauczania do użytku  

w szkole w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.  

14. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. 

Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji 

kierowniczej do dnia 1 września każdego roku szkolnego. 

15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

 

§ 38. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, którego 

pracą kieruje wychowawca. 

2. Zadaniem zespołu oddziałowego jest: 

1) ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych; 

3) pomoc wychowawcy w realizacji programu profilaktyczno  wychowawczego; 

4) wzajemne przekazywanie sobie informacji o predyspozycjach, sukcesach oraz 

trudnościach i porażkach uczniów celem udzielania pomocy uczniowi oraz 

możliwościach edukacyjnych przy zmianie typu szkoły. 

3. Zespół oddziałowy spotyka się minimum raz na okres z inicjatywy wychowawcy, 

pedagoga lub dyrektora. 

4. W szkole mogą być tworzone zespoły wychowawcze, przedmiotowe, problemowo-

zadaniowe, które określa się w planie pracy szkoły na dany rok szkolny. 

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek tego zespołu. 

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników; 

2) wypracowanie zasad oceniania przedmiotowego; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści 

programowych; 
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4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych; 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów innowacji pedagogicznych. 

7. Zespoły problemowo – zadaniowe powoływane są doraźnie celem wykonania 

określonych zadań. 

 

§ 39. 

1. Szkoła prowadzi działania z zakresu:  

1) wychowania rozumianego jako wspieranie dziecka w jego rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci  

i młodzieży;  

2) profilaktyki rozumianej jako podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, 

we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu 

zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych 

niekorzystnych zjawisk społecznych.  

2. W ramach działań, o których mowa w ust. 1, szkoła realizuje program wychowawczo-

profilaktyczny obejmujący treści:  

1) dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych; 

2) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na 

lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach; 

3) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w swoich 

wyborach; 

4) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

5) wychowanie patriotyczne i obywatelskie; 

6) edukacja zdrowotna i prorodzinna; 

7) edukacja ekologiczna; 

8) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania 

wiedzy. 

3. Przy realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego obowiązują zasady:  

1) wychowanie dzieci i młodzieży jest zadaniem rodziny i szkoły;  

2) rodzice mają pierwotne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami;  

3) nauczyciele w zakresie wychowania pełnią funkcję wspomagającą rodzinę;  

4) szkoła w swojej działalności wychowawczej musi uwzględniać wolę rodziców, ale 

także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków 

nauczania, wychowania i opieki.  

4. Program wychowawczo - profilaktyczny lub jego zmiany opracowuje zespół nauczycieli 

powołany przez dyrektora szkoły.  

5. W skład zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 4, wchodzą:  

1) wicedyrektor szkoły jako lider zespołu;  

2) wychowawcy jako przedstawiciele zespołów klasowych;  
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3) specjaliści – pedagog szkolny, psycholog szkolny; 

4) inni nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora. 

6. W pracach zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 4, mogą brać udział 

przedstawiciele rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  

7. Program wychowawczo - profilaktyczny podlega ewaluacji po każdym roku szkolnym 

jego realizacji. Ewaluację przeprowadza zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 4,  

w terminie do 31 sierpnia każdego roku.  

8. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 4, opracowuje projekty zmian w programie 

wychowawczo - profilaktycznym w oparciu o:  

1) diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej;  

2) wnioski wynikające z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego;  

3) bieżącą identyfikację problemów szkolnych; z uwzględnieniem czynników ryzyka i 

czynników chroniących: 

4) analizę dokumentacji szkolnej;  

5) uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i społeczności uczniowskiej;  

6) zalecenia dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego;  

7) zalecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

8) priorytety polityki edukacyjnej państwa;  

9) inne czynniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie szkoły.  

9. Program wychowawczo - profilaktyczny lub jego zmiany opiniuje rada rodziców.  

10. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska po-

rozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego, 

to program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę pedagogiczną i zaopiniowaniu jego przez radę rodziców.   

11. Program wychowawczo - profilaktyczny realizują wszyscy pracownicy szkoły, 

wspomagając się wzajemnie w rozwiązywaniu problemów społeczności szkolnej.  

12. W opracowaniu i realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoła prowadzi 

stałą bezpośrednią współpracę z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi  

w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.  

13. Wychowawca informuje rodziców o treściach programu wychowawczo - 

profilaktycznego przewidzianych do realizacji w oddziale w danym roku szkolnym.  

14. Realizację treści programu wychowawczo - profilaktycznego nauczyciele odnotowują  

w e–dzienniku danego oddziału.  

15. Program wychowawczo - profilaktyczny udostępnia się zainteresowanym osobom:  

1) w gabinecie pedagoga szkolnego i w bibliotece szkolnej w wersji papierowej; 

2) na stronie internetowej szkoły w wersji elektronicznej. 

 

§ 40. 

1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 
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2. Dla zapewnienia optymalizacji procesu wychowawczego Dyrektor dba  

o to, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap nauki w Liceum. 

3. W przypadku krótkoterminowej nieobecności wychowawcy jego obowiązki przejmuje 

tzw. „wychowawca wspierający”, wyznaczany przez Dyrektora. 

4. Dyrektor może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji: 

1) z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego niewywiązywania się wychowawcy  

z powierzonych sobie obowiązków lub w sytuacji zmian organizacyjnych; 

2) na wniosek rodziców co najmniej 2/3 uczniów danej klasy; 

3) na wniosek co najmniej 2/3 uczniów danej klasy; 

4) na wniosek wychowawcy, w przypadku braku możliwości skutecznego prowadzenia 

działań wychowawczo-opiekuńczych. 

 

§ 41. 

1. Wychowawca na każdy rok szkolny opracowuje plan pracy wychowawczej z oddziałem,  

z uwzględnieniem treści programu wychowawczo - profilaktycznego, a następnie 

przedstawia go rodzicom do zaopiniowania na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym 

roku szkolnym.  

2. Wychowawca organizuje, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, zebrania z rodzicami dla 

omówienia spraw wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. W szczególnych 

wypadkach ma obowiązek indywidualnego wezwania rodziców bądź odwiedzin 

wychowanka w domu rodzinnym. 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej  

i organizacyjnej dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej, pedagoga, psychologa szkolnego, 

rodziców uczniów a także ze strony wyspecjalizowanych placówek, instytucji 

oświatowych oraz zdrowotnych. 

4. Wychowawca w ramach udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej: 

1) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla dziecka formach, sposobach  

i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin;  

2) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu. 

 

§ 42. 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:  

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

1) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych społeczności oddziału;  

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

oddziałowym pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności oddziału. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia fizycznego i psychicznego, cech 

osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  
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2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych i indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków;  

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;  

4) udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno–pedagogicznej;  

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą, atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;  

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym;  

7) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;  

8) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;  

9) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, a także wdrażanie ich do 

współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;  

10) wdrażanie planu pracy wychowawczej na godzinach do dyspozycji wychowawcy;  

11) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym 

mu oddziale w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce;  

12) rozwijanie u uczniów pozytywnej motywacji uczenia się i wdrażanie efektywnych 

technik uczenia się;  

13) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy;  

14) systematyczną analizę postępów w nauce i frekwencji wychowanków, w tym:  

a) zwracanie bacznej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na 

tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce,  

b) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem oddziału, nauczycielami  

i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce,  

c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników  

w nauce,  

d) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  

e) badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych,  

f) udzielanie porad i pomocy tym uczniom, którzy (z przyczyn obiektywnych) 

opuścili znaczną ilość zajęć dydaktycznych i mają trudności w uzupełnieniu 

materiału;  

15) wdrażanie podopiecznych do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami, 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności 

wspólnego gospodarowania na terenie oddziału, odpowiedzialności za ład i porządek, 

czystość i estetykę sal lekcyjnych, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samo-

rządności i inicjatyw uczniowskich;  

16) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością;  
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17) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu 

szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach 

zainteresowań i organizacjach;  

18) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych w grupie opartych na życzliwości  

i zaufaniu, między innymi poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wyjścia poza 

szkołę, wycieczki i imprezy krajoznawczo–turystyczne, wycieczki przedmiotowe, 

imprezy wyjazdowe, imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy;  

19) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad wychowanków;  

20) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości, w tym stwarzanie uczniom warunków do 

wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie 

zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, 

artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;  

21) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o estetykę  

i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  

i poza szkołą;  

22) współpracę z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym i innymi specjalistami, 

świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, w tym 

zdrowotnych, zainteresowań i predyspozycji oraz szczególnych uzdolnień uczniów, 

organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach 

pozaszkolnych;  

23) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia fizycznego i psychicznego;  

24) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków w celu:  

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

b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci  

i otrzymywania od nich wsparcia w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych,  

c) aktywnego włączania ich w życie oddziału i szkoły;  

25) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, występowanie do organów szkoły oraz innych instytucji z wnioskami  

o udzielenie pomocy.  

3. Dyrekcja Liceum jest zobowiązana do wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy po 

raz pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy. 

4. Dyrektor szkoły umożliwia zainteresowanym wychowawcom i innym nauczycielom 

udział w dodatkowych szkoleniach, kursach oraz studiach związanych z tematyką 

wychowawczą, w taki sposób, aby nie zostały zakłócone zajęcia dydaktyczne.  

 

§ 43. 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

1) organizowanie spotkań dyrektora z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;  
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2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i ich rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych;  

3) organizację wycieczek integracyjnych;  

4) pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska organizowaną przez pedagoga 

szkolnego;  

5) udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

dyrektora szkoły;  

6) współpracę z poradnią psychologiczno –pedagogiczną, w tym specjalistyczną;  

7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno–

pedagogicznej;  

8) organizowanie (w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę) indywidualnego 

nauczania na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej  

z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:  

1) umożliwianie uczniom realizowania indywidualnego programu lub toku nauki oraz 

ukończenie szkoły w skróconym czasie;  

2) objęcie opieką merytoryczną przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju zainteresowań ucznia;  

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do 

możliwości i potrzeb ucznia;  

4) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych;  

5) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów;  

6) indywidualizację procesu nauczania.  

4. Szkoła może sprawować opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

§ 44. 

Stanem zdrowia w Liceum zajmuje się służba zdrowia zorganizowana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pielęgniarską, na podstawie umowy  

z Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie.  

2. Profilaktyczną opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna. 

3. Gabinet pielęgniarki mieści się w siedzibie szkoły a godziny pracy pielęgniarki widnieją na 

tablicy ogłoszeń oraz drzwiach gabinetu. 

4. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie 

informuje się rodziców. 

5. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia.  

6. Dyrektor szkoły oraz organ prowadzący zapewnia opiekę stomatologiczną nad uczniami 

wyznaczając gabinet stomatologiczny, z którym szkoła współpracuje w tym zakresie. 

7. Informacja o miejscu sprawowania opieki stomatologicznej jest podawana do wiadomości 
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przez wychowawców na pierwszych zebraniach z rodzicami, na pierwszych zajęciach oraz 

na tablicy ogłoszeń. 

8. Opiece stomatologicznej podlegają uczniowie, którzy uzyskali pisemną zgodę rodziców, 

bądź jako osoby pełnoletnie wyrazili na to zgodę. 

9. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia, w tym zdrowia jamy ustnej; 

2) kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. 

10. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i mają 

obowiązek udzielenia pomocy w nagłych sytuacjach. 

11. W zakresie opieki zdrowotnej szkoła współpracuje z rodzicami oraz pełnoletnimi 

uczniami. 

12. Obowiązkiem ucznia i pracowników szkoły jest zgłaszanie problemów zdrowotnych 

dziecka do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy,  

w przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem szkoły pielęgniarka ma 

obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka oraz 

dyrektora szkoły. 

13. Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby dziecka, które mogą 

mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy. 

14. Za organizację opieki zdrowotnej i profilaktycznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły 

oraz organ prowadzący szkołę.  

15. Kwalifikacje zawodowe osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 45. 

1. W szkole funkcjonują biblioteka oraz czytelnia.  

2. W czytelni szkolnej mieści się Szkolne Centrum Multimedialne, z którego korzystać 

mogą nauczyciele oraz uczniowie mając do dyspozycji komputery, dostęp do Internetu. 

3. Biblioteka i czytelnia są pracowniami, które służą: 

1) realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów; 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

3) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i językowej 

uczniów;  

5) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

6) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;  

7) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;  

8) popularyzowaniu wiedzy o Patronce Szkoły oraz w miarę możliwości o regionie. 
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§ 46. 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym; 

2) nauczyciele; 

3) nauczyciele emerytowani, 

4) inni pracownicy szkoły; 

5) rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów. 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.  

4. Jednocześnie  można wypożyczyć 3 książki na 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach  

biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków), 

może prolongować termin zwrotu.  

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.  

6. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do 

przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów 

wypożyczonych z biblioteki. 

7. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.  

8. Zasady korzystania z biblioteki oraz czytelni określają odrębne przepisy, w tym 

odpowiednie regulaminy. 

9. Inwentaryzacja zbiorów biblioteki przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat pod 

warunkiem, że czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek W każdym innym systemie 

udostępniania inwentaryzację przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.  

 

§ 47. 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce internatu. 

2. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w stołówce ustala Dyrektor w porozumieniu  

z organem prowadzącym. 

 

§ 48. 

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania szkoła prowadzi internat 

tworzony zgodnie z istniejącymi przepisami. 

2. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą być całkowicie lub częściowo odpłatne 

w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych. 

3. Internat działa przez 6 dni w tygodniu w okresach trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, z wyjątkiem świąt państwowych i dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa 

regulamin internatu.  
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5. Do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół na zasadach określonych w 

regulaminie rekrutacji do internatu.  

 

§ 49.  

1. Wychowanek internatu ma prawo do:  

1) opieki wychowawczej i doraźnej pomocy zdrowotnej; 

2) zapewnienia warunków do nauki i wypoczynku, oraz właściwych warunków 

sanitarno- higienicznych; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo– wychowawczym; 

4) bezpieczeństwa i opieki przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej 

oraz poszanowania jego godności osobistej; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących całokształtu życia w internacie; 

6) uczestnictwa w zajęciach organizowanych w internacie, korzystania z pomieszczeń  

i sprzętu; 

7) wpływania na życie internatu przez udział w działalności samorządowej; 

8) przyjmowania rodziców i innych osób odwiedzających za wiedzą i zgodą 

wychowawcy; 

9) otrzymywania nagród i wyróżnień.   

2. Wychowanek ma obowiązek:   

1) ściśle przestrzegać porządku dnia, ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00, na naukę 

własną i oglądanie telewizji po godz. 22 musi uzyskać zgodę wychowawcy; 

2) zgłaszać wychowawcy zamiar wyjścia i wyjazdu z internatu oraz po uzyskaniu zgody 

wychowawcy wpisywać je do zeszytu wyjść;  

3) opłacać ustalone w internacie należności zgodnie z obowiązującym terminem; 

4) ściśle przestrzegać wyznaczonych godzin powrotu do internatu, tj. godz. 21:00 w 

okresie wiosenno-letnim i 20.30 w okresie jesienno-zimowym; 

5) pokrywać straty powstałe z jego winy w mieniu internatu.   

3. Wychowanek internatu może być ukarany:  

1) upomnieniem wychowawcy; 

2) naganą kierownika internatu oraz powiadomieniem i wezwaniem rodziców; 

3) skreśleniem przez Dyrektora liceum na wniosek kierownika internatu z listy 

wychowanków, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej Internatu. 

4. Wychowanek lub jego rodzice mają prawo odwołać się w ciągu 7 dni od decyzji,  

o której mowa w ust. 3 pkt 3 do Dyrektora liceum. Do czasu rozpatrzenia odwołania 

wychowanek ma prawo mieszkać w internacie.  

 

§ 50. 

1. W celu wspierania realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoła zatrudnia 

pedagoga, prowadzącego poradnictwo pedagogiczne. 

2. Zadania pedagoga zawarte są w § 69. 
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§ 51. 

1. Szkoła organizuje krajoznawstwo i turystykę. 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

1) poznawanie kraju ojczystego, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 

kultury i historii;  

2) poznawanie kultury i języka innych państw;  

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturalnego;  

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;  

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o 

składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody;  

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej;  

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;  

8) przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej;  

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

4. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności  

w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych.  

5. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:  

1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;  

1) wycieczek krajoznawczo - turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym,  

w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego  

i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu 

nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy 

w praktyce;  

2) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo - turystycznych, w których udział wy-

maga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje 

intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych; – zwanych dalej „wycieczkami”.  

6. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.  

7. Wycieczki przygotowuje się pod względem organizacyjnym oraz programowym.  

8. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.  

9. Zgodę na organizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 

wycieczki. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 
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zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę 

uczniów podpisuje dyrektor szkoły.  

10. Udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego wymaga zgody rodziców wyrażonej  

w formie pisemnej. Uczeń pełnoletni składa pisemne oświadczenie potwierdzające 

przekazanie rodzicom informacji o udziale w wycieczce.  

11. Na 3 dni przed planowanym terminem wycieczki nauczyciel organizujący wycieczkę jest 

zobowiązany złożyć kartę wycieczki oraz inne wymagane dokumenty do dyrektora 

szkoły, w celu ich zatwierdzenia.  

12. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:  

1) Dyrektor jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki; 

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile 

obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;  

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 

poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym.  

13. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. Kierownik wycieczki musi posiadać uprawnienia kierownika 

wycieczek szkolnych.  

14. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

15. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo - turystycznej, kierownik  

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.  

16. Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;  

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;  

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;  

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania;  

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;  

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;  

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki;  

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;  

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;  

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym w formie sprawozdania pisemnego dyrektora szkoły  
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w terminie dwóch tygodni, a rodziców na najbliższym zebraniu z rodzicami zgodnie  

z harmonogramem zebrań w danym roku szkolnym.  

17. Opiekun wycieczki:  

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;  

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki  

i przestrzegania jej regulaminu;  

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów,  

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;  

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.  

18. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 

wycieczki.  

19. Szczegółowe zasady określa Regulamin wyjść i wycieczek. 

20. Szczegółowe warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki 

określa w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej.  

 

Rozdział 7 

Zasady i formy współdziałania Szkoły z rodzicami 

§ 52. 

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

młodzieży. 

2. Do form współdziałania rodziców oraz szkoły należą: 

1) zapoznawanie rodziców z programem wychowawczo - profilaktycznym oraz  

z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie; 

2) zapoznawanie rodziców z zasadami  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz trybem przeprowadzania egzaminów sprawdzających, poprawkowych 

i klasyfikacyjnych; 

3) udzielanie rodzicom wszechstronnej i rzetelnej informacji o zachowaniu, postępach  

w nauce, ewentualnych trudnościach w nauce ich dzieci; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu rodziców ze szkołą w ramach indywidualnych  

i zbiorowych spotkań z wychowawcami i nauczycielami; 

5) udział rodziców w organizowaniu wycieczek szkolnych, uroczystości, przedsięwzięć. 

3. Spotkania z rodzicami są organizowane: 

1) trzykrotnie w ciągu roku szkolnego – spotkania rodziców klas z Dyrektorem Szkoły: 

we wrześniu każdego roku szkolnego, po klasyfikacji śródrocznej oraz na miesiąc 

przed klasyfikacją roczną; 

2) zebrania rodziców z wychowawcą klasy co najmniej trzykrotnie w ciągu roku 

szkolnego: we wrześniu, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną, na miesiąc przed 

klasyfikacją roczną; 
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3) w każdą pierwszą środę miesiąca organizowane są konsultacje dla rodziców,  

w których uczestniczą wszyscy nauczyciele, 

4) raz w tygodniu, każdy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, 1 godzinę 

w tygodniu przeznacza na konsultacje dla rodziców i uczniów.  

 

§ 53. 

1. Rodzice uczniów mają prawo do:  

1) zapoznania się z podstawą programową kształcenia z poszczególnych przedmiotów, 

programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez spotkania z wychowawcą oddziału  

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;  

2) uzyskania informacji od wychowawcy o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 

przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

3) znajomości oceniania wewnątrzszkolnego (informacje zawarte w OW przekazuje 

wychowawca na zebraniach z rodzicami);  

4) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce (udziela jej wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny 

na zebraniach z rodzicami);  

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia 

swoich dzieci (wychowawca, nauczyciele, pedagog szkolny);  

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły (poprzez oddziałową radę rodziców i radę rodziców);  

7) zapoznania się z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły, a także przed-

stawiania własnych propozycji dla podniesienia skuteczności jego działania;  

8) zyskiwania informacji w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

na  10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej:  

a) bezpośrednio od wychowawcy na zebraniach z rodzicami,  

9) obecności w czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów;  

10) zapoznania się z treścią uwag nauczycieli, upomnienia wychowawcy oddziału, 

nagany dyrektora szkoły.  

2. Rodzice uczniów mają obowiązek:  

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich;  

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;  

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę  

o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych;  

4) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć duży wpływ na naukę  

i zachowanie dziecka;  
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5) systematycznego kontaktowania się z wychowawcą w sprawie postępów dziecka  

w nauce i jego zachowania oraz obowiązkowo uczestniczyć w spotkaniach rodziców 

z wychowawcą zgodnie z harmonogramem spotkań;  

6) angażowania się jako partnerzy w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach  

i współdziałaniu w organach szkoły.  

 

Rozdział 8 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

§ 54. 

1. W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.  

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole polega na: 

1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości 

psychofizycznych; 

1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych. 

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

1) z niepełnosprawnością; 

2) niedostosowanym społecznie; 

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeniami zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnymi uzdolnieniami; 

6) ze specyficznym trudnościami w uczeniu się; 

7) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej; 

8) z chorobami przewlekłymi; 

9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

10) niepowodzeniami edukacyjnymi; 

11) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny; 

12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą 

środowiska. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela lub specjalisty; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pomocy nauczyciela. 

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie: 

1) zajęć rewalidacyjnych; 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
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4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych:  korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,  

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, innych o charakterze 

terapeutycznym;  

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery 

zawodowej; 

7) porad i konsultacji. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi  szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia te organizowane są dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Podczas zajęć powinny być stosowane aktywne metody nauczania. 

Liczebność grupy maksymalnie 8 osób. Czas trwania zajęć – 45 minut; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia te organizowane są dla uczniów mających 

trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do 8 uczniów. Czas 

trwania zajęć – 45 minut; 

3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  Wspomaganie uczniów 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia powinny być 

prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

8. Zadania klasowego zespołu nauczycielskiego w ramach udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej: 

1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy; 

3) opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia; 

4) opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny; 

5) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy 

udzielania uczniowi dalszej pomocy; 

7) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

8) zakłada i prowadzi indywidualną dokumentację ucznia. 

9. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 

1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych; 

2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych. 

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzicom udzielana jest w formie: 

1) porad; 

2) konsultacji; 
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3) warsztatów; 

4) szkoleń. 

 

§ 55. 

1. W szkole powołuje się zespół ds. udzielania i koordynowania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

z powodu niepełnosprawności, zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub 

niedostosowania społecznego.   

2. Zespół ds. udzielania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej omawia 

także sytuację uczniów posiadających: orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

opinię psychologiczno – pedagogiczną, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, oraz uczniów mających trudności w funkcjonowaniu 

psychospołecznym lub dydaktycznym na podstawie obserwacji nauczycieli lub 

specjalistów. 

3. W skład zespołu wchodzą: koordynator szkolnego zespołu, wychowawca jako 

koordynator zespołu klasowego, psycholog, pedagog szkolny, nauczyciele uczący 

przedmiotów oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole. 

4. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku. Zebrania 

zwołuje koordynator zespołu, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

5. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog lub inny 

specjalista; 

3) rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

6. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie 

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W 

przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w 

posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

7. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 

podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Zespół przynajmniej dwa razy w roku 

dokonuje oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 

został opracowany poprzedni program.   



Statut IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  im. dr J. Młodowskiej w Chełmie  

 

 

 

 

43 

9. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu IPET-u oraz w dokonywaniu 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor 

szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie. 

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu 

funkcjonowania ucznia.  

11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

Edukacyjno–Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do 

zawartych w nim zaleceń.  

12. Dla uczniów, o których mowa w ust. 2, nauczyciele opracowują dostosowania wymagań 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. W zależności od potrzeb uczniowie 

uczestniczą także w innych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zespół 

przynajmniej dwa razy w roku dokonuje oceny efektywności udzielonej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 56. 

 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

2. Współpraca szkoły z poradnią polega na: 

1) opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno – 

pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce. 

2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; 

3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących 

z uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 

4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających 

wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli   

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

 

Rozdział 9 

Nauczanie indywidualne oraz indywidualny program nauki, indywidualny tok nauki 

 

 

§ 57. 

 

1. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły, organizuje się indywidualne nauczanie. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu  

o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanym dalej „orzeczeniem”, w sposób 

zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu. 
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3. Orzeczenie wydaje zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno –

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

4. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców ucznia 

albo pełnoletniego ucznia, po uprzednim zabezpieczeniu finansowym przez organ 

prowadzący szkołę. Do wniosku dołącza się orzeczenie.  

5. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas 

prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. Dyrektor zasięga opinii ucznia albo 

pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.  

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, 

którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach 

dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi 

zatrudnionemu w innej szkole.  

7. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z uczniem.  

8. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,  

w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka,  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

10. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych 

ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego 

nauczania. 

11.  Wniosek, o którym mowa w ust. 10, składa się w postaci papierowej. Wniosek musi 

zawiera uzasadnienie.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio 

z uczniem ustala dyrektor szkoły (od 12 do 16 godzin). Ustalony przez dyrektora 

tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co 

najmniej 3 dni w tygodniu.  

13. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 

wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 12 za zgodą organu prowadzącego 

szkołę.  

14. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na 

wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 12.  

15. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym 

mowa w ust. 14, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez 

ucznia.  

16. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem 

szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia 
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indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym.  

17. Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli  

z obserwacji, o której mowa w ust. 16, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo  

z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego 

indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.  

18. W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły, w ramach działań, o których 

mowa w ust. 17, organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. 

Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w uroczystościach i imprezach 

szkolnych.  

19. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa  

w ust. 18, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub 

w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem 

godzin zajęć, o którym mowa w ust. 12.  

20. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia, o którym 

mowa w ust. 18, uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, 

dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany  

w zaświadczeniu lekarskim.  

21. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego  

do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia 

umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego 

nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał 

orzeczenie, i organ prowadzący szkołę.  

22. Dyrektor szkoły umożliwia uczniom realizację nauczania indywidualnego przy 

wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem zaleceń 

zawartych w orzeczeniu (art. 127 ustawy Prawo oświatowe). 

 

§ 58. 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki. 

2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

a) uczeń pełnoletni; 

b) rodzice ucznia niepełnoletniego; 
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c)wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek  

(za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia). 

5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki 

odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie  

z przepisami. 

6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku 

nauki. 

 

Rozdział 10  

Organizacja nauczania, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
 

§ 59. 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie 

specjalne prowadzone jest w oddziałach integracyjnych.  

2. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym, zagrożonym niedostsoowaniem 

społecznym lub niedostosowanym społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i 

środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach PPP i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

§ 60. 

1. Uczniowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres nauki o jeden rok w cyklu 

edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością podejmuje  

w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

zespołu ds. koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 

zgody rodziców. 
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3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

4. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadku 

braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniających kontynuowanie nauki w wyższej klasie, a spowodowanych dysfunkcją 

ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami. 

 

§ 61.  

Dyrektor szkoły na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego oraz 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii psychologiczno - 

pedagogicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia 

z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnością sprzężoną lub 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego do końca danego 

etapu edukacyjnego.  

§ 62.  

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 

godziny tygodniowo na ucznia. 

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych 2 godziny w tygodniu. 

 

§ 63.  

W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów dla 

uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia specjalistyczne:  korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne,  rozwijające 

kompetencje emocjonalno – społeczne, inne o charakterze terapeutycznym;  

6) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

7) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;  

8) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

9) zajęcia specjalistyczne: inne (np.: rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne), które wynikają 

z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni PPP; 
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10)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery 

zawodowej; 

11) porady i konsultacje. 

 

Rozdział 11 

Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

§ 64. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

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

określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim: 

1) branie czynnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz 

spotkaniach zespołów przedmiotowych lub zespołów zadaniowych, do których został 

powołany poprzez przydział obowiązków; 

2) dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

3) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

4) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

5) realizowanie obowiązujących programów nauczania i wychowania; 

6) organizowanie pracy uczniów oraz jej rytmiczne kontrolowanie i ocenianie w zgodzie 

z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

8) życzliwe i podmiotowe traktowanie uczniów; 

9) udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijanie 

zainteresowań ucznia danym przedmiotem; 

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

11) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów i uzyskiwaniu przez nich 

właściwych wyników w nauce; 

12) współdziałanie z pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami internatu  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 

13) uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu 

uczniów na terenie szkoły, tematyki dotyczącej zagrożeń współczesnego świata; 

14) informowania na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji 

młodzieży; 

15) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów 

zasad odpowiedniego zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, 

agresję słowną, poniżanie, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty; 
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16) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych ucznia i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia; 

5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz zaleceń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-

Terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz 

ustaleń zawartych w planie działań wspierających; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zespołu ds. koordynowania i udzielania 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

6. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej do zadań nauczyciela 

należy: 

1) udzielanie  uczniom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) rozpoznawanie  indywidualne potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych  oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

3) planowanie  sposobów  ich zaspokojenia, w tym realizowanie  zadań z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

4) informowanie  dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 65. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 

3. Zespół przedmiotowy realizuje następujące zadania: 

1) współpraca nauczycieli w zakresie sposobu realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) wymiana doświadczeń – organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, ewaluacja tychże 

kryteriów, opracowanie sposobów monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i ich wyposażaniu; 
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5) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) wybór podręczników obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu 

przez co najmniej 4 lata. 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, 

którego zadaniem jest w szczególności: 

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia 

ogólnego i modyfikowanie go w miarę potrzeb; 

2) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale; 

3) analizowanie wyników egzaminu maturalnego;  

4) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w tym oddziale; 

5) ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do 

całego zespołu i pojedynczych uczniów; 

6) ustalanie innych wspólnych działań; 

7) dokonywanie oceny skuteczności działań wychowawczych, profilaktycznych.  

 

§ 66. 

1. Każdy nauczyciel otrzymuje na początku roku szkolnego przydział czynności 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na dany rok szkolny. 

2. Zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły jest przydział zadań  

w obrębie zespołów zadaniowych. 

3. Zespoły zadaniowe tworzy dyrektor szkoły w zależności od potrzeb wynikających z planu 

pracy szkoły; są to w szczególności: 

1) Zespół Wychowawczy; 

2) klasowe zespoły nauczycielskie;  

3) zespoły przedmiotowe; 

4) zespół do spraw ewaluacji Programu Wychowawczego; 

5) zespół  do spraw ewaluacji wewnętrznej; 

6) zespół do spraw promocji szkoły; 

7) zespół do spraw rytmiczności oceniania; 

8) zespół uchwał i wniosków; 

9) zespół do spraw estetyki szkoły; 

10) zespół do spraw układania planu zajęć; 

11) zespół do spraw integracji; 

12) zespół do spraw opracowywania i aktualizowania strony internetowej szkoły; 

13) inne zespoły zadaniowe w zależności od potrzeb wynikających z pracy szkoły. 

 

§ 67. 

1. Wychowawca, będąc uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem 

ucznia, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 
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2) planowania i organizowania różnych form zajęć tematycznych na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy oraz różnych form życia integrujących zespół klasowy; 

3) współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając  

z nimi i koordynując działania wychowawcze; 

4) utrzymywania, również z własnej inicjatywy, kontaktu z rodzicami, ustalania potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych uczniów, informowania rodziców o problemach 

wychowawczych, współpracy problemach pedagogiem i psychologiem szkolnym 

oraz innymi specjalistami w miarę potrzeb; 

5) rozpoznawania trudności i potrzeb uczniów; 

6) wykonywania czynności administracyjnych dotyczących oddziału:  

a) założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego,  

b) kontrola frekwencji uczniów,  

c) opracowanie sprawozdań semestralnych i rocznych,  

d) wypisanie świadectw. 

2. W zależności od potrzeb uczniów z orzeczeniami w oddziałach integracyjnych szkoła 

zatrudnia nauczyciela wspomagającego.  

3. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:  

1) współorganizowanie nauczania i wychowania oraz opieka nad uczniami 

niepełnosprawnymi w oddziałach integracyjnych; 

2) pomoc nauczycielom uczącym w klasie w zakresie doboru treści programowych, 

metod pracy i środków dydaktycznych oraz dostosowania ich do potrzeb i możliwości 

uczniów z orzeczeniami; 

3) zapewnienia opieki uczniom, którzy ze względu na problemy zdrowotne potrzebują 

pomocy w codziennych czynnościach podczas pobytu w szkole i w trakcie zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych poza terenem szkoły; 

4) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych; 

5) indywidualny kontakt z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu: wymiany 

informacji na temat funkcjonowania ucznia w szkole i w środowisku, ustalenia 

wzajemnych oczekiwań w zakresie efektów procesu kształcenia, współdziałania  

w rozwiązywaniu problemów i trudności o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, emocjonalnym, adaptacyjnym.  

 

§ 68. 

1. W szkole przewiduje się następujące stanowiska kierownicze: stanowisko wicedyrektora 

szkoły, stanowisko kierownika internatu. 

2. Do uprawnień wicedyrektora wynikających z zajmowanego stanowiska i przydziału 

czynności należą: 

1) zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności; 

2) kierowanie zespołami tworzącymi plany pracy; 

3) kierowanie realizacją przyjętych planów; 

4) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 
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5) współpraca z dyrektorem przy organizacji roku szkolnego i przydziale czynności dla 

nauczycieli; 

6) sporządzanie harmonogramu dyżurów nauczycieli; 

7) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego; 

8) uczestnictwo w egzaminach z upoważnienia dyrektora; 

9) przygotowywanie analizy statystycznej wyników klasyfikacji; 

10) współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym; 

11) nadzór pracy pedagoga i psychologa szkolnego; 

12) przedkładanie dyrektorowi własnych propozycji odznaczeń, nagród  

i wyróżnień; 

13) uczestnictwo w kontroli zadań i pracy mających wpływ na dyscyplinę pracy w szkole 

oraz uczestnictwo w rozpatrywaniu skarg i odwołań. 

3. Do uprawnień kierownika internatu wynikających z zajmowanego stanowiska i przydziału 

czynności należą: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w internacie; 

2) wykonywanie powierzonych czynności służbowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

3) sprawowanie nadzoru nad stanem BHP w pomieszczeniach internatu, stołówce  

i kuchni w odniesieniu do młodzieży i podległego personelu, wyłączając 

odpowiedzialność za ochronę życia i zdrowia; 

4) organizowanie pracy, nauki i mieszkania młodzieży w internacie; 

5) organizowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznych w kuchni, magazynie 

żywnościowym i stołówce; 

6) organizowanie wszechstronnej pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie; 

7) pomoc młodzieży w rozwiązywaniu problemów z nauką oraz problemów 

wychowawczych; 

8) nadzór i kontrola gospodarki magazynowej; 

9) nadzór nad działalnością finansową internatu. 

 

 

§ 69. 

1. W szkole pracują pedagog, pedagog specjalny oraz psycholog szkolny, którzy 

współpracują z nauczycielami, młodzieżą i rodzicami w ciągu całego roku szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

2) rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń uczniów jak również ich 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień; 

3) informowanie  dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 

4) prowadzenie  działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych; 
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5) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych; 

6) zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży; 

7) wspieranie  mocnych  stron ucznia; 

8) podejmowanie  działań, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń 

rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania; 

9) organizowanie różnych form terapii; 

10) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi  

w ścisłej współpracy z wychowawcami klas; 

11) udzielanie porad rodzicom; 

12) wnioskowanie o kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

13) aktywny udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły; 

14) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

15) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w liceum; 

16) organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych  

z wyborem kierunku kształcenia; 

17) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 

3. Do zadań psychologa należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych- diagnozowanie potencjalnych 

możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

4) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktycznego szkoły; 

5) udzielanie  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) informowanie  dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 

7) prowadzenie  działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych; 

8)  wspieranie  mocnych strony ucznia; 

9) podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń 

rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania; 

10) realizacja  różnych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) prowadzenie  terapii indywidualnej i grupowej. 

 

4. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności o której 
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mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079), 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie 

opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,  

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

§ 70. 

1. W szkole pracuje doradca zawodowy, do którego zadań należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc  

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat:  

a) rynku pracy; 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; 
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c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy; 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

w życiu codziennym i zawodowym; 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami  

emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym; 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych. 

4) udzielanie porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów  

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych  

w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 

7) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie 

spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do 

pracy z uczniami itp. 

9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 

a) tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 

zgodnie ze statutem szkoły; 

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

zawartych w programie wychowawczym szkoły. 

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz 

udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, takimi 

jak: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy 

OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej 

przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.  

2. W przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela, 

który realizować będzie zadania doradcy zawodowego. 

3. Do zadań nauczyciela, który podejmuje się pracy tutora należy: 

1) spotkania indywidualne z uczniem zgodnie z przyjętym wspólnie harmonogramem, 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) ustalenie planu spotkań tutorskich i jego realizacja; 

3) towarzyszenie uczniowi w jego drodze edukacji i rozwoju, wsparcie jego działań, 

mocnych stron. 

 

§ 71. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie uczniom oraz nauczycielom książek i innych źródeł informacji; 
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2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

5) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi  

w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów w przygotowaniu ich do samokształcenia; 

6) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego; 

7) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

8) opracowywanie zbiorów; 

9) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

10) planowanie pracy: składanie rocznego sprawozdania  

z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

11) doskonalenie warsztatu swojej pracy.  

 

Rozdział 12 

 

Rekrutacja uczniów do Szkoły  

 

§ 72. 

 

1. Przyjęcie do oddziałów klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkoły 

podstawowej.  

2. Szkoła przyjmuje kandydatów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z użyciem systemu informatycznego.  

4. Warunkiem ujęcia kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica 

kandydata lub pełnoletniego kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły.  

5. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

6. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i  

programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka 

do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego. 

7. Przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej liceum odbywa się w trybie postępowania 

rekrutacyjnego prowadzonego zgodnie z odpowiednimi przepisami rozdziału 6 ustawy – 

Prawo oświatowe. 

8. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół, chyba że organ 

prowadzący dopuszcza możliwość składania wniosków do większej liczby szkół.  

9. Minister Edukacji Narodowej określa w drodze rozporządzenia:  

1) sposoby przeliczania na punkty ustalonych kryteriów;  

2) sposoby ustalania punktacji w odniesieniu do osób zwolnionych z egzaminu 

ósmoklasisty;  
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3) szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.  

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na które prowadzone jest postępowanie uzupełniające.  

12. W postępowaniu uzupełniającym stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.  

13. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  

14. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie 

dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem.  

 

Rozdział 13 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 73. 

1. Uczeń ma prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu, w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

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

sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swej pracy; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych- jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów; 

6) pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu, w przypadku trudności w nauce; 

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

biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi, po 

uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnianie pomieszczeń, 

sprzęt lub pomoce dydaktyczne; 

8) wpływanie na życie Liceum poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego  

i organizacji młodzieżowych istniejących w i przy Liceum; 

9) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) trzech dni wolnych od zajęć przeznaczonych na wycieczkę klasową; 

11) jednego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do eliminacji 

regionalnych konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
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12) dwóch dni wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do eliminacji centralnych 

konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

13) do wyboru tutora i korzystania z form pracy tutorskiej.  

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię i poszanowanie 

tradycji IV liceum Ogólnokształcącego; 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. W ciągu 3 dni od dnia 

nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani 

do powiadomienia wychowawcy klasy (bezpośrednio, telefonicznie lub w formie 

elektronicznej) o usprawiedliwionej nieobecności ucznia. W ciągu 2 dni po powrocie 

do szkoły po nieobecności, uczeń ma obowiązek przedstawienia wychowawcy klasy 

usprawiedliwienia nieobecności w dzienniczku usprawiedliwień. Nieobecności na 

zajęciach lekcyjnych uczniów pełnoletnich mogą usprawiedliwiać rodzice. Za 

spóźnienie uważa się nieobecność ucznia na lekcji nie dłuższą niż 10 minut. 

Wszystkie zwolnienia winny być wpisane do dzienniczka i parafowane przez 

wychowawcę. Nieobecności usprawiedliwić może wyłącznie wychowawca lub 

wyznaczona przez niego osoba. 

4) posiadać dzienniczek zawierający: 

a) imię i nazwisko, adres, numer telefony oraz informację, do której klasy uczęszcza; 

b) dane o sposobach kontaktowania się z rodzicami lub opiekunami; 

c) wzory podpisów rodziców; 

d) miejsce na korespondencję między rodzicami (opiekunami) a szkołą; 

5) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu  

i zażywania środków odurzających; 

6) troszczyć się o mienie Liceum, jego estetyczny wygląd, czystość i porządek; 

7) dbać o estetykę ubioru - strój nie może eksponować gołych ramion, brzucha, 

głębokich dekoltów, nie może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków, 

zachowywać się zgodnie z tradycyjnymi, niekontrowersyjnymi normami 

obyczajowymi (w sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma wychowawca klasy); 

8) nosić strój galowy na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których 

reprezentuje szkołę; 

9) przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej: 

a) dla uczennicy są to biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym 

ramiona i ciemna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda) lub długie ciemne spodnie,  

b) dla ucznia są to biała koszula i długie ciemne spodnie, 

10) pozostawiać wierzchnie okrycia w szatni szkolnej; 

11) zmieniać obuwie do chodzenia po szkole; 

12) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody (sposób naprawiania szkody określa 

każdorazowo dyrektor Liceum lub nauczyciel odpowiedzialny za szkolny sprzęt); 

13) uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie Liceum; 

14) szanować godność własną, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek  

i kolegów oraz gości Liceum. 
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15) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nie używania telefonów 

komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych, nie używania kamer oraz urządzeń 

zapisujących głos bez pozwolenia nauczyciela;  

16) właściwego, kulturalnego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz pozostałych uczniów; 

17) przestrzegać kultury języka. 

 

§ 74. 

1. Szkoła może udzielić następujących nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły; 

3) skierowanie listu pochwalnego do rodziców lub prawnych opiekunów; 

4) nagrody rzeczowe; 

5) świadectwo z wyróżnieniem przyznawane według odrębnych przepisów; 

6) stypendiów. 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt. 3-4, podejmuje dyrektor 

szkoły na wniosek nauczyciela lub wychowawcy.  

3. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia 

przyznawane przez władze oświatowe, a także instytucje i organizacje współpracujące ze 

szkołą.  

4. O przyznanej nagrodzie, szkoła powiadamia rodziców ucznia w sposób ustalony przez 

dyrektora szkoły.  

5. Tryb odwołania się od nagrody: 

1) do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione zastrzeżenie 

do dyrektora w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania; 

2) odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni; 

3) decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 

 

§ 75. 

1. Szkoła wobec ucznia może zastosować następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy - ustne; 

2) upomnienie dyrektora szkoły - ustne; 

3) nagana dyrektora szkoły - pisemna; 

4) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów szkoły; 

5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły 

na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej; 

6) przeniesienie do równoległego oddziału w swojej szkole; 

7) skreślenie z listy uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego.  

2. Od wymierzonej kary uczeń lub rodzic może się odwołać:  
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1) od kary nałożonej przez wychowawcę klasy – ust.1 pkt.1, pełnoletni uczeń lub jego 

rodzice (w przypadku ucznia niepełnoletniego), mogą w formie pisemnej odwołać się 

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia poinformowania o karze. Dyrektor, po 

wniesieniu odwołania, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym rozpatruje odwołanie 

w ciągu 7 dni. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor może: utrzymać karę lub odwołać 

karę. 

2) od kary nałożonej przez dyrektora szkoły – ust.1 pkt. 2 – 6, pełnoletni uczeń lub jego 

rodzice (w przypadku ucznia niepełnoletniego) mogą, w formie pisemnej, odwołać się 

do Rady Pedagogicznej szkoły w terminie 7 dni od dnia poinformowania o karze. 

Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni. Po rozpatrzeniu odwołania 

Rada Pedagogiczna szkoły może: utrzymać karę lub odwołać karę. 

3) od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów – ust.1 pkt. 7, przysługuje 

prawo pisemnego odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w 

terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zastosowanej karze. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem dyrektora szkoły. Jeżeli uczeń wniesie odwołanie, dyrektor szkoły 

w terminie 7 dni może uznać odwołanie i uchylić swoją decyzję albo przesłać 

odwołanie do organu odwoławczego.  

 

3. O zastosowaniu kary szkoła informuje niepełnoletniego ucznia oraz jego rodzica lub 

pełnoletniego ucznia w ciągu 7 dni od daty jej wymierzenia.  

4. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska pisemne 

poręczenie samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub innego nauczyciela oraz 

pedagoga szkolnego. 

5. W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie. 

6. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność oraz godność osobistą ucznia.  

7. Dyrektor szkoły może zastosować inne środki zaradcze w sytuacji naruszenia przez ucznia 

obowiązujących przepisów prawa wewnątrzszkolnego niż wymienione w ust. 1.  

 

§ 76 

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego może nastąpić decyzją 

dyrektora w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej za rażące nieprzestrzeganie 

obowiązków ucznia określonych w § 73 ust 2 w szczególności w sytuacji, kiedy uczeń: 

1) opuścił ponad 50% godzin zajęć szkolnych; 

2) stosuje powtarzającą się przemoc wobec uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły; 

3) dopuszcza się na terenie szkoły kradzieży, włamania, rozboju; 

4) posiada lub używa na terenie szkoły niebezpiecznych narzędzi; 

5) wywiera negatywny wpływ na społeczność uczniowską; 

6) łamie zakaz wnoszenia oraz spożywania na terenie szkoły alkoholu lub innych 

środków odurzających; 

7) świadomie i celowo niszczy mienie Liceum; 

8) dokonał rażącego naruszenia prawa. 
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2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły w trybie natychmiastowej wykonalności 

bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.  

3. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna. 

4. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej. 

5. Z listy uczniów nie może być skreślony uczeń objęty obowiązkiem nauki. 

6. Wobec ucznia objętego obowiązkiem nauki w sytuacji określonej w paragrafie § 76. ust. 1 

Rada Pedagogiczna może skierować wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie 

procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia 

podejmuje kurator oświaty. 

 

Rozdział 14 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

§ 77.  

 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej.  

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie IV; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalona w klasie IV. 

7. Ocenianie zajęć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Przy ocenianiu ucznia  
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z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

9. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymywania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

10. Uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego, informatyki przez dyrektora 

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców  oraz na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej albo 

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub 

z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może 

dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.  

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

13. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki ,języka obcego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

zwolniony/zwolniona. 

14. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
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współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w statucie szkoły. 

15.  Każdy rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Półrocze pierwsze zostaje zamknięte 

radą klasyfikacyjną śródroczną, półrocze drugie - radą klasyfikacyjną roczną.  

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli danego oddziału 

oraz ocenianego ucznia. 

17. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.  

18. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

19. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o co najmniej zasięgu 

wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnych najwyższą, pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  

20. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnia z rocznych 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.  

 

§ 78. 

1. Kryteria oceniania zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia, zawartych w Statucie, 

b) Bierze udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych; w organizowanych 

przez szkołę uroczystościach, imprezach, akcjach charytatywnych itp. lub 

reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 

c) Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ma wszystkie godziny nieobecności 

usprawiedliwione, 

d) Zawsze dba o dobro społeczności szkolnej, 

e) Inicjuje działania lub aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim lub 

Samorządzie Klasowym, 

f) Zawsze odnosi się z szacunkiem do tradycji i ceremoniału szkoły. Zna sylwetkę 

oraz działalność i zasługi Patronki Szkoły, 

g) Przestrzega kultury wypowiedzi, dba o piękno mowy ojczystej, 

h) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; nie zażywa nikotyny, 

narkotyków, alkoholu, 

i) Zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; jego kontakty  

z kolegami i koleżankami w klasie cechuje życzliwość, otwartość, kultura, 
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j) Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, zawsze odnosi się z szacunkiem do 

nauczycieli, pracowników szkoły. Swoim zachowaniem stanowi wzór do 

naśladowania dla innych.  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie, 

b) Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ma wszystkie godziny nieobecności 

usprawiedliwione, 

c) Wywiązuje się z powierzanych mu zadań, dotrzymuje terminów, 

d) Wykazuje aktywność w działaniach na rzecz szkoły lub klasy,  

e) Zawsze odnosi się z szacunkiem do tradycji i ceremoniału szkoły.  

f) Zna sylwetkę oraz działalność i zasługi Patronki Szkoły, 

g) Godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, dbając o jej dobre imię, 

h) Przestrzega kultury wypowiedzi, dba o piękno mowy ojczystej, 

i) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; nie zażywa nikotyny, 

narkotyków, alkoholu, 

j) Zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; jego kontakty  

z kolegami i koleżankami w klasie cechuje życzliwość, otwartość, kultura. 

k) Zachowuje się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, okazuje szacunek 

nauczycielom, pracownikom szkoły.  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie, 

b) Może mieć do 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych, 

c) Wywiązuje się z powierzanych mu zadań, dotrzymuje terminów 

d) Zawsze odnosi się z szacunkiem do tradycji i ceremoniału szkoły.  

e) Zna sylwetkę oraz działalność i zasługi Patronki Szkoły, 

f) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; nie zażywa nikotyny, 

narkotyków, alkoholu, 

g) Przestrzega kultury wypowiedzi, dba o piękno mowy ojczystej, 

h) Stara się przestrzegać dobrych relacji interpersonalnych w klasie, 

i) Zachowuje się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, okazuje szacunek 

nauczycielom, pracownikom szkoły. 

4) Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) Stara się wywiązywać z obowiązków ucznia zawartych w Statucie, 

b) Może mieć do 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych,  

c) Stara się wywiązywać z powierzanych mu zadań i obowiązków, jednak zdarza mu 

się nie dotrzymywać terminów, 

d) Nawiązuje poprawne relacje interpersonalne w klasie  

e) Sporadycznie wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy lub szkoły, 

f) Wykazuje zainteresowanie tradycją i ceremoniałem szkoły,  

g) Wie, kim była Patronka Szkoły, 

h) Zdarzają mu się odstępstwa od norm kultury wypowiedzi, 
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i) Nie zażywa nikotyny, narkotyków, nie pije alkoholu, 

j) Stara się godnie i kulturalnie zachowywać w szkole i poza nią.  

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie wypełnia, unika obowiązków zawartych w Statucie, 

b) Nie respektuje zarządzeń dyrektora szkoły, a zastosowane środki zaradcze  

w postaci kar przewidzianych w Statucie oraz innych oddziaływań 

wychowawczych przynoszą krótkotrwały efekt, 

c) Może mieć do 50 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych, 

d) Nie wywiązuje się z powierzanych zadań, nie dotrzymuje terminów, 

e) Nie wykazuje się aktywnością na rzecz klasy lub szkoły, 

f) Kreuje konfliktowe sytuacje w klasie lub poza nią, 

g) Nie dotrzymuje kontraktów, umów, 

h) Nie wykazuje zainteresowania tradycją, ceremoniałem szkoły, sylwetką patronki 

szkoły 

i) Nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych lub zachowuje się podczas nich  

w sposób nieodpowiedni, 

j) Bardzo często zdarzają mu się odstępstwa od norm kultury zarówno w szkole jak  

i poza nią, 

k) Zdarza mu się narażać zdrowie i bezpieczeństwo innych osób, 

l) Zdarza mu się zażywać nikotynę lub narkotyki, czy też zdarza mu się pić alkohol. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie respektuje obowiązków ucznia obowiązków zawartych w Statucie , 

b) Nie respektuje zarządzeń dyrektora szkoły, a zastosowane środki zaradcze  

w postaci kar przewidzianych w Statucie Szkoły oraz innych oddziaływań 

wychowawczych nie przynoszą  pozytywnego efektu, 

c) Ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych, 

d) Wykazuje lekceważący stosunek do powierzanych mu zadań i obowiązków, 

e) Destrukcyjnie działa w relacjach interpersonalnych w klasie, stosuje różne formy 

przemocy, 

f) Unika udziału w uroczystościach szkolnych lub zachowuje się podczas nich  

w sposób nieodpowiedni, 

g) Nie identyfikuje się z tradycjami szkoły, 

h) Nie przestrzega kultury języka, 

i) Naraża zdrowie i bezpieczeństwo innych np. wdając się w bójki, konflikty, 

popadając w konflikt z prawem, 

j) Zażywa nikotynę lub narkotyki, spożywa alkohol, 

k) Nie respektuje norm kultury, ogólnie przyjętych norm zachowań zarówno  

w szkole jak i poza nią, 

l) Nie okazuje szacunku innym osobom zarówno w relacjach z rówieśnikami jak  

i nauczycielami czy pracownikami szkoły.  
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2. Ocena  zachowania   może zostać podwyższona lub obniżona, jeśli wychowawca 

stwierdzi, że uczeń wykazuje/nie wykazuje/chęci poprawy lub jego zachowanie znacznie 

się zmieniło lub gdy rażąco narusza jedno z wymienionych kryteriów. 

3. Przy wystawieniu oceny  zachowania  należy wziąć pod uwagę wpływ środowiska  ucznia 

(wychowanie, koledzy) na jego zachowanie  i chęć  poprawy. 

4. Jeżeli uczeń uzyska naganę wychowawcy klasy nie może otrzymać zachowania dobrego. 

5. Jeżeli uczeń uzyska naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać zachowania poprawnego. 

6. Pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu ucznia  oraz nagany wychowawcy czy 

dyrektora zapisuje się w dzienniku lekcyjnym  danej klasy, w rubryce: „Uwagi” . Wpisuje 

je wychowawca klasy lub nauczyciel. 

 

§ 79. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

udostępniana jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

5. Sposób udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac 

pisemnych ucznia: 

1) wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca roku szkolnego, 

to jest do dnia 31 sierpnia; 

2) oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na ich 

życzenie podczas zebrań rodziców, indywidualnych konsultacji,  w siedzibie szkoły; 

3) jeżeli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw 

zadań, pytań; 

4) wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał,  

a jeśli jest to niemożliwe- inny, upoważniony przez niego nauczyciel, wicedyrektor 

lub  dyrektor szkoły; 

5) na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie 

może mieć formę ustną lub pisemną, jeśli wniosek rodziców ma też formę pisemną; 

6) prac rodzice nie mogą wynosić do domu. Udostępnianie prac może odbywać się tylko 

w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole.  

6. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni i omawia je z 

uczniami. 

7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  
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w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien się dalej uczyć. 

Skala, 

formy 

Osiągnięcia bieżące Klasyfikacja 

śródroczna 

Klasyfikacja roczna 

klasyfikacja 

końcowa 

Skala Ocenianie cyfrowe: 6, 5, 

4, 3, 2, 1. 

Dopuszcza się stosowanie 

symboli + oraz – przy 

ocenie cyfrowej oprócz 

oceny niedostatecznej. 

+ wskazuje, że 

wiadomości i umiejętności 

ucznia wykraczają w 

pewnym stopniu poza 

ocenę; 

- wskazuje, że pojawiają 

się drobne niedociągnięcia 

ucznia w wiadomościach i 

umiejętnościach na daną 

ocenę. 

Stopień: celujący, bardzo 

dobry, dobry, 

dostateczny, 

dopuszczający, 

niedostateczny. 

Dopuszczalne jest 

stosowanie 

następujących skrótów: 

1. Celujący - cel 

2. Bardzo dobry - bdb 

3. Dobry - db 

4. Dostateczny - dst 

5. Dopuszczający - dop 

6. Niedostateczny – 

ndst. 

 

Pozytywnymi ocenami 

klasyfikacyjnymi są 

oceny ustalone w 

stopniach, o których 

mowa w punktach  1-5. 

Negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena 

ustalona w stopniu,  o 

którym mowa w punkcie 

6.  

 

W przypadku zwolnienia 

ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego, 

informatyki, drugiego 

języka obcego wpisuje 

się w dokumentacji 

przebiegu nauczania: 

zwolniony/zwolniona. 

 

Przy ustalaniu oceny z 

wychowania fizycznego, 

plastyki, muzyki, 

techniki, bierze się 

przede wszystkim pod 

uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w 

Stopień: celujący, 

bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, 

dopuszczający, 

niedostateczny. 

 

W przypadku 

zwolnienia ucznia z 

zajęć wychowania 

fizycznego, 

informatyki, 

drugiego języka 

obcego  wpisuje się 

w dokumentacji 

przebiegu nauczania: 

zwolniony/zwolniona. 
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wywiązywanie się z 

obowiązków 

wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania 

fizycznego także 

systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w 

działaniach 

podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

Formy ustne 

 

 

 odpowiedź ustna; 

 aktywny udział w 

lekcji - 

rozwiązywanie 

problemów; 

 udział w dyskusji; 

 recytacja; 

 wypowiedź ustna z 

języka obcego; 

 ustny, próbny 

egzamin maturalny z 

języka polskiego i 

języka obcego; 

 udział w konkursach 

recytatorskich, 

recytacja lub inna 

forma aktywności 

podczas uroczystości 

szkolnych, imprez 

okolicznościowych.  

  

Formy 

pisemne 
 kartkówka; 

 sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności; 

 wypracowanie 

klasowe;  

 praca z tekstem; 

 praca domowa; 

 referat; 

 ćwiczenia leksykalno-

gramatyczne; 

 wypracowanie, 

 badania uczniowskie 

np. doświadczenia;  

 praktyczne 
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rozwiązywanie 

problemów; 

 pisemny, próbny 

egzamin maturalny; 

 test diagnostyczny ; 

 udział w konkursie, 

olimpiadzie oraz 

wynik umożliwiający 

przejście do kolejnego 

etapu lub uzyskanie 

tytułu laureata.  

Formy 

praktyczne 
 sprawdzian 

umiejętności 

ruchowych 

 sprawdzian sprawności 

fizycznej 

 

  

 

§ 80. 

1. Ustala się następujące przeliczenia punktów z prac pisemnych na oceny szkolne. 

1) 0%- 39%- ocena niedostateczna; 

2) 40%- 50%- ocena dopuszczająca; 

3) 51%- 70%- ocena dostateczna; 

4) 71%- 90%- ocena dobra; 

5) 91%- 100%- ocena bardzo dobra; 

6) powyżej 91% i zadanie dodatkowe- ocena celująca. 

2. Powyższe ustalenia dotyczą  wszystkich przedmiotów: 

 

§ 81. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

 

Ustne Pisemne 
Zasady 

uszczegółowione 

w Kryteriach 

Oceniania z 

Poszczególnych 

Przedmiotów 

 

Rodzaj 

 

Specyfika: 

zakres i czas trwania 

 

Sposoby 

informowania 

uczniów 

 

Częstotliwość 

 

 Kartkówka 

 

 

 

 

 

 

Niezapowiedziana 

wcześniej forma 

pisemna sprawdzania 

wiadomości i 

umiejętności ucznia. 

Kartkówka może 

obejmować 

Bez zapowiedzi 

 

 

 

 

 

 

Według zasad 

Kryteriów 

Oceniania z 

Poszczególnych 

Przedmiotów 
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Sprawdzian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypracowanie 

klasowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksymalnie trzy 

ostatnie jednostki 

tematyczne. 

Czas trwania kartkówki- 

10-20 minut. 

 

Zestaw zadań służących 

do sprawdzenia stopnia 

opanowania przez ucznia 

treści działu 

programowego oraz 

odpowiednich 

umiejętności. 

Sprawdzian może być 

formą opisową lub 

zbiorem zadań o 

charakterze otwartym 

lub zamkniętym.  

Sprawdzian powinien 

swym zakresem 

obejmować materiał z 

działu programowego 

lub jego części. 

Czas trwania- 45 minut.  

Zestaw zadań służących 

do sprawdzenia stopnia 

opanowania 

umiejętności ruchowych, 

sprawności fizycznej 

oraz wiedzy 

teoretycznej.  

 

Wypracowanie klasowe 

jest to pisemna forma 

sprawdzenia wiadomości 

i umiejętności ucznia w 

zakresie wiedzy 

historyczno-literackiej, 

teorii literatury, 

umiejętności 

redagowania 

wypowiedzi w sposób 

spójny, logiczny 

poprawny pod względem 

kompozycji oraz języka i 

stylu. 

Zakresem swoim 

wypracowanie klasowe 

może obejmować 

 

 

 

 

 

Sprawdzian 

powinien być 

zapowiedziany 

przynajmniej 

jeden tydzień 

przed terminem 

jego 

przeprowadzenia 

Informację o 

planowanym 

sprawdzianie 

nauczyciel 

powinien wpisać 

do dziennika 

lekcyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypracowanie 

klasowe 

powinno być 

zapowiedziane 

przynajmniej  

tydzień przed 

realizacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W danym dniu 

uczniowie klasy 

mogą realizować 

tylko jeden 

sprawdzian. 

Częstotliwość 

sprawdzianów z 

danego 

przedmiotu – 

według zasad 

Kryteriów 

Oceniania z 

Poszczególnych 

Przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypracowanie 

klasowe 

powinno być 

realizowane 

przynajmniej raz 

w semestrze. 
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Praca z tekstem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiadomości dotyczące 

jednego lub grupy 

tekstów literackich lub 

epoki kulturowo-

literackiej. 

Czas trwania -90minut. 

 

Forma sprawdzenia 

umiejętności uczniów w 

zakresie rozumienia 

czytanego tekstu oraz 

umiejętności 

formułowania 

wniosków, analizy 

tekstu, syntezy 

problemu, umiejętności 

wyszukiwania w tekście  

odpowiednich 

informacji. 

Czas trwania – w 

zależności od objętości 

tekstu i stopnia jego 

trudności- 45- 90 minut. 

 

Forma pracy, której 

celem jest rozszerzenie, 

pogłębienie i utrwalenie 

wiedzy i umiejętności 

ucznia oraz utrwalenie 

wiedzy i wdrożenie do 

samodzielności w 

posługiwaniu się wiedzą 

i umiejętnościami, 

zbieraniu informacji. 

 

Forma sprawdzenia 

wiadomości i 

umiejętności uczniów 

poprzez opracowanie, 

przeprowadzenie oraz 

opracowanie wniosków 

eksperymentów, 

doświadczeń itp. 

Zakres- dany temat lub 

zespół tematów 

dotyczących 

konkretnego 

zagadnienia. 
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Próbny egzamin 

maturalny  

Sprawdzenie 

wiadomości i 

umiejętności uczniów 

przewidzianych 

standardami wymagań. 

Materiał klas I – IV. 

Czas trwania – według 

kryteriów OKE. 

 

 

§ 82. 

1. Przekazywana uczniowi informacja zwrotna pisemna lub ustna zawiera: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) sformułowanie wskazówek, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną 

pracę; 

4) sformułowanie wskazówek, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.  

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. 

Formy i terminy przekazywania rodzicom informacji o postępach edukacyjno – 

wychowawczych uczniów:  

  

Problematyka Formy przekazywania 

informacji 

Rodzaj 

dokumentacji 

Terminy 

przekazywania 

informacji 

Informowanie o 

postępach i 

trudnościach w 

nauce. 

1. Indywidualne konsultacje 

nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

2. Udostępnianie rodzicom  

pisemnych prac uczniów- 

1. Dziennik 

lekcyjny -  dziennik 

elektroniczny.  

 

 

 

 

 

2. Prace uczniów 

gromadzone  w 

 Według godzin 

konsultacji lub 

po uprzednim 

ustaleniu terminu 

z nauczycielem 

lub wychowawcą 

przez cały rok 

szkolny. 
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kartkówek, prac klasowych, 

prac z tekstem, testów itp. 

w obecności nauczyciela.  

 

 

 

 

 

3. Zebrania z rodzicami 

ustalone przez 

wychowawcę. 

 

 

 

 

4.Zebrania z rodzicami 

ogólnoszkolne. 

 

 

 

 

5.Indywidualne konsultacje 

z nauczycielami w każdą 

pierwszą środę miesiąca.  

 

 

 

6. Panel w dzienniku 

elektronicznym 

przeznaczony do kontaktów 

z rodzicami.  

 

teczkach lub 

zeszyty klasowe 

przechowywane 

przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według planu 

pracy 

wychowawcy 

klasowego, nie 

rzadziej niż dwa 

razy w półroczu. 

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok 

szkolny, raz w 

miesiącu. 

 

 

 

 

Według uznania 

wychowawcy 

klasy. 

Informacje o 

przewidywanych 

ocenach. 

1. Informacja pisemna 

rodziców o 

przewidywanych ocenach 

osiągnięć edukacyjnych 

oraz ocenie zachowania  

 

 

 

 

 

2. Zebrania z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

1. Dziennik 

elektroniczny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Protokoły zebrań, 

lista obecności na 

zebraniu. 

3. Potwierdzenie 

informacji o 

zagrożeniu ucznia 

oceną 

Na 10 dni przed 

klasyfikacją 

śródroczną oraz  

przed 

klasyfikacją 

roczną – 

informacja o 

przewidywanych 

ocenach. 

 

Najpóźniej na 

miesiąc przed 

klasyfikacją 

roczną lub 

śródroczną 

wychowawca 

klasy informuje 
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3.Konsultacje wszystkich 

nauczycieli  dla rodziców.  

 

 

 

 

niedostateczną w 

formie pisemnej – 

podpis rodzica 

(rodziców).  

 

 

 

 

 

o zagrożeniu 

ucznia oceną 

niedostateczną: 

ucznia oraz  

rodziców 

(opiekunów).  

 

 

Wystawienie 

ocen 

śródrocznych, 

rocznych – 2 dni 

przed 

klasyfikacją.  

 

Raz w miesiącu.  

 

 

 

 

 

Informacje o 

ustalonych ocenach 

osiągnięć 

edukacyjnych oraz 

zachowania. 

1. Zebrania z rodzicami. 1. Wykaz ocen. Dwa razy w 

ciągu roku 

szkolnego. 

Informacje o: 

a) wymaganiach 

edukacyjnych; 

b) kryteriach 

oceniania 

zachowania; 

c) sposobach 

oceniania bieżącego 

i klasyfikacyjnego; 

d) sposobach 

sprawdzania 

osiągnięć 

edukacyjnych 

uczniów; 

e) o warunkach i 

trybie uzyskania 

wyższych niż 

przewidywane 

rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i 

zachowania. 

1. Zebrania informacyjne z 

rodzicami. 

2. Informacje na tablicach 

ogłoszeń w salach 

lekcyjnych . 

3. Kalendarz roku 

szkolnego. 

4. Godzina z wychowawcą. 

5. Zajęcia edukacyjne. 

6. Dziennik elektroniczny.  

Statut Szkoły: 

załączniki- Zasady 

Wewnątrzszkolnego 

Oceniania. 

Dokumentacja 

wychowawców klas 

oraz nauczycieli 

poszczególnych 

przedmiotów. 

Pierwsze 

spotkanie z 

rodzicami w 

nowym roku 

szkolnym- 

wrzesień. 

W trakcie 

trwania roku 

szkolnego, 

według 

kalendarza roku 

szkolnego. 
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§ 83. 

Warunki uzyskania wyższej niż ustalona rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

i zachowania. 

1) Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych i zachowania, w formie sprawdzianu w części ustnej i pisemnej 

(z zajęć edukacyjnych); 

2) Podanie o sprawdzian wiedzy i umiejętności może złożyć uczeń lub jego rodzic;  

3) Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

a) uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych co najmniej 50% ocen wyższych od 

oceny przewidywanej, 

b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

c) właściwa postawa i praca na zajęciach; 

4) Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest: 

a) właściwa postawa  wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

b) respektowanie zasad odpowiedniego zachowania.  

5) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjne roczna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności ucznia; 

6) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej  

i ustnej; 

7) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć 

praktycznych;  

8) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się  

z uczniem i jego rodzicami;  

9) W skład komisji sprawdzianu  wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same albo pokrewne zajęcia edukacyjne; 

10) 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 szkoły powołuje w skład komisji innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły.  

11) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 
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a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwiska ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.; 

12) Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

13) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

14) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców.  

15) Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

17) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

18) Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

 

Niepodważalne podstawy do odwołania się od ocen klasyfikacyjnych: 

 

Zajęcia edukacyjne Zachowanie 
1. Niepoinformowanie uczniów i rodziców 

na początku roku szkolnego o wymaganiach 

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Niepoinformowanie uczniów i rodziców 

na początku roku szkolnego o warunkach i 

sposobie oceniania zachowania. 
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2. Niepoinformowanie rodziców o 

możliwości dostosowania wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów 

na podstawie opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej dostarczonej 

szkole przez rodziców. 

2.Niepoinformowanie uczniów i rodziców na 

początku roku szkolnego o kryteriach 

oceniania zachowania. 

3. Niepoinformowanie uczniów i rodziców 

na miesiąc przed  zebraniem klasyfikacyjno-

promocyjnym rady pedagogicznej o 

przewidywanych ocenach z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3.Niepoinformowanie uczniów i rodziców na 

miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjno-

promocyjnym rady pedagogicznej o 

przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Niepoinformowanie ucznia na 3 dni przed 

zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej o ustalonych przez 

nauczycieli ocenach klasyfikacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów. 

4. Niepoinformowanie ucznia na 3 dni przed 

zebraniem klasyfikacyjno-promocyjnym rady 

pedagogicznej o ustalonej przez 

wychowawcę ocenie zachowania. 

5. Brak uzasadnienia ocen ustalonych przez 

nauczyciela na wniosek ucznia lub rodziców. 

5. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania przez wychowawcę klasy bez 

zasięgnięcia opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6. Nieudostępnienie na wniosek ucznia lub 

rodziców sprawdzonych i ocenionych prac 

kontrolnych oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia. 

6. Niepoinformowanie ucznia i rodziców na 

początku roku szkolnego o warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Nieprzekazywanie rodzicom informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

8. Niepoinformowanie ucznia i rodziców na 

początku roku szkolnego o warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 84. 

Tryb uzyskania wyższej niż ustalona rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

i zachowania. 
1) Dyrektor otrzymuje w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych zastrzeżenie od ucznia lub rodziców, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa; 

2) Dyrektor sprawdza zasadność wniesionego zastrzeżenia; 

3) W przypadku zgodności z przepisami prawa, zastrzeżenie zostaje oddalone; 

4) W przypadku stwierdzenia uchybienia dyrektor powołuje komisję, która  

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną  oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku rocznej  
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oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

5) Skład komisji w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze -

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne; 

6) Skład komisji w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze -

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców; 

7) Dyrektor uzgadnia z uczniem i rodzicami termin sprawdzianu; 

8) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

egzaminu poprawkowego; 

9) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny; 

10) Z prac komisji sporządza się protokół  

11) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych protokół zawiera  

w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

12) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania protokół zawiera  

w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

13) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

14) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia (w przypadku egzaminu z zajęć 

edukacyjnych)  i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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§ 85. 

1. Uczeń może być klasyfikowany, jeśli w każdym półroczu uzyskał przynajmniej trzy 

oceny bieżące z danego przedmiotu. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący , na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki, spełniający obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów plastyki, muzyki, techniki informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, w skład której wchodzą: nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako 

przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same albo pokrewne zajęcia 

edukacyjne.  

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

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

12. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (pytania) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

odpowiedziach ucznia. 

14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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§ 86. 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora jako przewodniczący komisji nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

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

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

6. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

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

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 

8. Protokół zawiera w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (pytania) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

odpowiedziach ucznia. 

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

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania w klasie 

programowo wyższej. 

  

§ 86 a 

1. Ucznia z innej szkoły przyjmuje się na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w liceum publicznym (lub niepublicznym z 
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uprawnieniami szkoły publicznej) tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń odszedł – od nowego roku szkolnego; 

2) odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł – w trakcie roku 

szkolnego.  

2. Uczeń, który zmienił oddział bądź szkołę, ma obowiązek uzupełnić wynikające z tego 

różnice programowe, w czasie i na zasadach ustalonych przez dyrektora szkoły – nie później 

jednak, niż do końca okresu w którym rozpoczął naukę w danym oddziale. 

 

Rozdział 15 

Świadectwa i inne druki szkolne 

 

§ 87. 

1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną.  

2. Legitymację szkolną wydaje się z fotografią ucznia.  

3. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły.  

4. W przypadku utraty legitymacji szkolnej wydaje się duplikat legitymacji.  

5.  Duplikaty legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią ucznia.  

6. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.  

7. Uczeń jest zobowiązany okazać legitymację szkolną na każde żądanie uprawnionych 

osób, w tym pracowników szkoły i pracowników ochrony pełniących obowiązki w szkole.  

8. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje zawierające 

błędy lub omyłki podlegają wymianie.  

9. W przypadku ucznia, któremu nie nadano numeru PESEL, na legitymacji szkolnej  

w miejscu oznaczonym we wzorze „numer PESEL” zamiast numeru PESEL wpisuje się 

nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

 

§ 88. 

 

1. Uczeń, który ukończył naukę w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

w zależności od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo 

wyższej. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji  

z wyróżnieniem.  

3. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.  

4. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.  
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5. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i legitymacje szkolne 

wydaje szkoła. Wzory świadectw i legitymacji szkolnych określają odrębne przepisy.  

6. Druki świadectw i legitymacji szkolnych są drukami ścisłego zarachowania.  

7. Świadectwa są dokumentami urzędowymi. 

8. Szkoła, na wniosek ucznia albo absolwenta, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

jego nauczania.  

9. Świadectwa oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na 

podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.  

10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, w części dotyczącej wyników klasyfikacji 

rocznej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych 

zajęć w oddziale danej klasy.  

11. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji 

końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych 

zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne  

i uzyskane z nich oceny roczne, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych.  

12. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy 

wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy 

UPO. 

13. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, 

który realizował zajęcia z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego oraz zajęcia z własnej historii i kultury mniejszości lub społeczności 

posługującej się językiem regionalnym:  

1) język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny 

umieszcza się w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

na pierwszej wolnej pozycji, wpisując status tego języka („język mniejszości 

narodowej”, „język mniejszości etnicznej” lub „język regionalny”) oraz jego nazwę;  

2) historię i kulturę własną mniejszości lub społeczności posługującej się językiem 

regionalnym umieszcza się w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, wpisując nazwę tych zajęć („Historia i kultura”) oraz nazwę mniejszości 

na-rodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, której 

one dotyczą.  

14. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, 

który realizował dodatkowo zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym 

utożsamia się mniejszość narodowa, umieszcza się te zajęcia w części „Inne zajęcia”, 

wpisując nazwę tych zajęć („Geografia”) oraz nazwę tego państwa.  

15. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu 

poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności albo któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze 

złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno –  

wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę 
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pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i 

promocji tego ucznia.  

16. Uczniowi, któremu w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub w wyniku 

głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę 

klasyfikacyjną za-chowania wydaje się nowe świadectwo ze zwrotem świadectwa 

wydanego poprzednio.  

17. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę, 

oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub 

innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania 

skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w 

Statucie Szkoły.  

18. W przypadku ucznia, któremu nie nadano numeru PESEL, na świadectwach ukończenia 

szkoły w miejscu oznaczonym we wzorze „numer PESEL” zamiast numeru PESEL 

wpisuje się nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

19. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym 

lub w postaci elektronicznej. Świadectwa i inne druki szkolne wypełniane w postaci 

elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego  

i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.  

20. Świadectwa i legitymacje szkolne podpisują osoby wskazane na drukach.  

W uzasadnionych przypadkach świadectwa może podpisać, zamiast wychowawcy, inny 

nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.  

21. Świadectwa wydawane przez szkołę i legitymacje szkolne opatruje się odciskiem pieczęci 

urzędowej szkoły.  

22. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i legitymacji 

szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia, numer 

wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia.  

 

Rozdział 16 

Tradycje i ceremoniał szkoły 

§ 89. 

1. Uroczystościami Liceum tworzącymi ceremoniał szkoły są: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) pożegnanie uczniów klas IV; 

3) Dzień KEN połączony z Dniem Patronki Szkoły; 

4) Święto Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja; 

5) Święto Niepodległości; 

6) Zjazd Absolwentów Szkoły; 

7) Wigilia Szkolna z udziałem nauczycieli emerytowanych; 

8) Festiwal Piosenki Anglojęzycznej; 
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9) inne imprezy według ustaleń Dyrekcji, Rady Pedagogicznej lub Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Treść i forma uroczystości nawiązują do chlubnych tradycji IV Liceum. 

3. W dniu, w którym odbywają się oficjalne uroczystości młodzież zobowiązana jest do 

przyjścia na zajęcia lekcyjne w stroju oficjalnym: dziewczęta - biała bluzka, czarna lub 

granatowa spódniczka; chłopcy - ciemny garnitur, biała koszula. 

4. Zespół klasowy do sali gimnastycznej sprowadza nauczyciel, który w wyznaczonej na 

uroczystość godzinie prowadzi zajęcia w tej klasie. W trakcie uroczystości nauczyciel 

opiekuje się daną klasą. 

5. Po zakończonej uroczystości nauczyciele dbają o to, aby młodzież w sposób kulturalny 

opuściła salę, w razie konieczności odnosząc krzesła przyniesione na uroczystość. 

 

§ 89 a. 

1. Delegacja młodzieży składa kwiaty na grobie Patronki Szkoły dr Jadwigi Młodowskiej 

podczas wszystkich uroczystości szkolnych wymienionych w § 41 w ust. 1 od 1 do 7. 

2. Liceum posiada sztandar będący jego uroczystym symbolem oraz godło szkoły. 

3. Sztandar IV Liceum Ogólnokształcące otrzymało w roku 1998.  

4. Na rewersie sztandaru, na jasnym tle w centrum widnieje symbol – logo szkoły: na 

otwartej księdze oznaczającej otwartość na wiedzę, mądrość, intelekt umieszczony jest 

srebrny kaganek czyli lampka oliwna ze złoto- pomarańczowymi płomieniami. Lampka 

symbolizuje światło, oświecenie umysłowe, poznanie. Oba symbole wieńczy gałązka 

oliwna w szlachetnym kolorze  złota. Gałązka oliwna oznacza spokojne pomnażanie 

dobra jakim jest dążenie do wiedzy, do mądrości, pracę, przeznaczenie do wyższych 

celów ale także jest symbolem zasług dla dobra ogólnego.  

5. Sztandar jest używany podczas uroczystości wskazanych w§ 41 w ust. 1 od 1 do 7. 

6. Sztandar może być używany podczas innych ważnych uroczystości. 

7. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy. 

 

§ 90. 

1. Zasady funkcjonowania pocztu sztandarowego w szkole: 

1) do pocztu sztandarowego wybierani są uczniowie klas: I, II, III. 

2) Kandydaturę ucznia do pocztu sztandarowego zgłasza do końca marca wychowawca 

klasy wicedyrektorowi szkoły. 

3) Do pocztu sztandarowego wybieranych jest dwu uczniów – Chorążych pocztu i cztery 

uczennice- Asysta, dwa składy, skład pierwszy oraz skład drugi. 

4) Kandydaci do pocztu sztandarowego muszą spełniać następujące kryteria: 

wywiązują się z obowiązków ucznia, zawartych w Statucie, dbają o dobro 

społeczności szkolnej, odnoszą się z szacunkiem do tradycji i ceremoniału szkoły, 

przestrzegają kultury wypowiedzi, dbają o piękno mowy ojczystej, nie zażywają 

nikotyny, narkotyków, alkoholu, godnie i kulturalnie zachowują się w szkole i poza 

nią; ich kontakty z kolegami i koleżankami w klasie cechuje życzliwość, otwartość, 
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kultura, charakteryzują się wysoką kulturą osobistą, odnoszą się z szacunkiem do 

nauczycieli, pracowników szkoły, swoim zachowaniem stanowią wzór do 

naśladowania dla innych. 

2. Uczniowie do pocztu sztandarowego - Chorąży i Asysta wybierani są poprzez głosowanie 

członków Rady Pedagogicznej na jej posiedzeniu. 

3. Uroczyste przekazanie opieki nad Sztandarem Szkoły nowemu składowi pocztu 

sztandarowego odbywa się podczas uroczystości pożegnania uczniów klas IV. Ceremonia 

ma charakter podniosły. Członkowie pocztu, którzy przekazują Sztandar Szkoły 

uroczyście żegnają Sztandar poprzez przyklęknięcie oraz oddanie czci Sztandarowi 

Szkoły- symboliczny pocałunek brzegu Sztandaru. Uczniowie przejmujący opiekę nad 

Sztandarem wypowiadają tekst ślubowania oraz uroczyście przejmują Sztandar Szkoły z 

rąk ustępującego Pocztu Sztandarowego. 

4. Ubiór Chorążego i Asysty: Chorąży - ciemny garnitur, biała koszula, granatowa czapka, w 

zależności od pogody - granatowa peleryna; Asysta - białe bluzki, czarne spódnice lub 

spodnie, granatowe czapki, w zależności od pogody- granatowe peleryny. 

5. Insygnia Pocztu Sztandarowego: biało- czerwone szarfy, białe rękawiczki. 

6. Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Marszałek Sejmu; 

3) Marszałek Senatu; 

4) Prezes Rady Ministrów; 

5) Prezes Trybunału Konstytucyjnego; 

6) Prezes Sądu Najwyższego; 

7) Ministrowie; 

8) Prezes NBP; 

9) Prezes NSA; 

10) Prezes NIK; 

11) Rzecznik Praw Obywatelskich; 

12) Prezes IPN; 

13) Posłowie i Senatorowie; 

14) Szef Kancelarii Prezydenta; 

15) Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu; 

16) Szef Kancelarii Premiera; 

17) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 

18) Sekretarz Stanu; 

19) Kierownik urzędu centralnego; 

20) Wojewoda. 

7. Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie: 

1) Wojewoda; 

2) Marszałek Województwa; 

3) Przewodniczący Sejmiku Województwa; 

4) Wicewojewoda; 

5) Kurator Oświaty; 
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6) Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

7) Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego; 

8) Wiceprzewodniczący zarządu województwa; 

9) Wizytator Kuratorium Oświaty; 

10) Członek zarządu województwa; 

11) Radny województwa; 

12) Dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego; 

13) Skarbnik Województwa; 

14) Inni zaproszeni goście. 

 

8. Precedencja stanowisk w mieście: 

1) Prezydent Miasta; 

2) Przewodniczący Rady Miasta; 

3) Zastępca Prezydenta Miasta; 

4) Dyrektor Wydziału Oświaty; 

5) Wiceprzewodniczący Rady Miasta; 

6) Radny miasta; 

7) Sekretarz miasta; 

8) Skarbnik miasta; 

9) Inspektor nadzorujący placówką; 

10) Przewodniczący zarządu dzielnicy; 

11) Inni zaproszeni goście. 

 

9. Duchowny, który uczestniczy w uroczystościach szkolnych powinien być witany  

w pierwszej kolejności, zaraz po wojewodzie, przed Prezydentem Miasta. 

10. Zaproszonych gości Dyrektor wita przy wejściu do szkoły, jeśli tego obowiązku nie może 

wypełnić sam, deleguje zastępcę, wówczas wita gości w swoim gabinecie dyrektor  

i prowadzi na miejsce uroczystości. 

 

Rozdział 17 

Postanowienia końcowe 

 

§ 91. 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 92. 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

przepisy. 
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§ 93. 

 

1. Projekt zmian w statucie opracowuje Rada Pedagogiczna, a opiniuje Samorząd 

Uczniowski i Rada Rodziców.  

2. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.  

3. Nowy Statut lub jego nowelizacje publikuje się na stronie internetowej szkoły i 

udostępnia w bibliotece szkolnej.  

Rozdział 18 

Klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 

§ .94. 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  

w Chełmie powstałe w trybie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, prowadzi klasy dotychczasowego trzyletniego 

liceum, zwane dalej „trzyletnim liceum” – dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 147 wymienionej ustawy. 

§ 95. 

Uczniowie klas dotychczasowego trzyletniego liceum korzystają z obiektów szkolnych  

i ich wyposażenia, w tym biblioteki, boiska szkolnego, siłowni, internatu itp., z 

uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – 

profilaktycznego.  

 


