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STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W GOSTYNIU 
 

TEKST JEDNOLITY  

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba Zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, 

  ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń, zwany dalej „ Zespołem’. 
2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, 

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy wymienionej w ust. 1 wraz z nadanym 

imieniem i określenia nazwy szkoły wymienionej w ust.2. 

 

§ 2 

1. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu. 

2. Na pieczęciach Zespół używa pełnej nazwy. 

 

§ 3 
Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Gostyński. 

 

Cele i zadania Zespołu 

 

§ 4 

1. Zespół realizuje swoje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające z przepisów 

prawa, oraz cele i zadania wynikające z programu wychowawczego, programu profilaktyki i innych 

programów przyjętych do realizacji w szkole. 

2. Celem nauczania i wychowania jest doprowadzenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, 

psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie go  

do dojrzałego życia i odpowiedzialnego pełnienia ról w społeczeństwie. 

3. Zespół realizuje zadania określone w ust.1: 
1) uchylony  

1a)  umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania w Liceum Ogólnokształcącym       

       z Oddziałami Dwujęzycznymi,  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  świadectwa ukończenia  

       szkoły i w przypadku zdania egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości;  

2) sprzyjając rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów;  

3) kierując w liceum dla dorosłych samodzielną nauką słuchaczy, 

umożliwiając dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

4) kształtując środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji założonych celów i zadań; 

5) sprawując opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości Zespołu; 

6) umożliwiając uczniom realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauki. 



 

 

§ 5 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności 

ustalenie zestawu programów nauczania dla tego oddziału.  

2. Dyrektor Zespołu tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe, nauczycieli uczących w danej klasie oraz 

inne zespoły problemowo-zadaniowe do realizacji zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych.  

3. Pracą utworzonego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu na wniosek zespołu. 
4. Zespół wychowawczy tworzą wychowawcy klas na poszczególnych poziomach nauczania – klasy I, II i III. 

5. Do zadań zespołów wychowawczych w szczególności należy: 

1) opracowanie kryteriów oceniania zachowania uczniów i regulaminu oceny z zachowania,  

2) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny z zachowania, 

3) przygotowywanie opinii o uczniach, 

4) rozwiązywanie problemów wychowawczych, jeżeli takowe pojawiają się. 

6. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub bloku przedmiotów pokrewnych. 

7. W Zespole utworzone są następujące zespoły przedmiotowe: 

1) języka polskiego, wiedzy o kulturze i nauczycieli bibliotekarzy, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) języków obcych, 
4) matematyki, 

5) przedmiotów przyrodniczych, obejmujący nauczycieli biologii, geografii, 

fizyki, chemii,  

6) wychowania fizycznego, 

7) informatyki i przedsiębiorczości,  

8) religii. 

8. Do zadań zespołu przedmiotowego w szczególności należy: 

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju 

uczniów, 

2) tworzenie planów wynikowych, dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb uczniów,  

3) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę, 
4) wymiana doświadczeń, upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania i współpraca w celu 

podnoszenia jakości pracy dydaktycznej, 

5) analiza wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych, diagnozowanie osiągnięć uczniów, 

6) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) przygotowanie zestawu podręczników i programów obowiązujących z danego przedmiotu. 

9. Do zadań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie w szczególności należy: 

1) diagnozowanie poziomu uczniów danej klasy, 

2) dostosowanie programu nauczania, treści programowych, planów wynikowych oraz podręczników dla 

danej klasy, 

3) analiza osiągnięć uczniów i wyników egzaminów wewnętrznych, sporządzanie raportów z wnioskami    

        wynikającymi z analizy, w celu wykorzystania ich w planowaniu pracy dydaktycznej.  
 

§ 6 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają 

zespoły przedmiotowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach przedmiotowych systemów oceniania. 

 

§ 6a 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają 

nauczyciele uczący danego przedmiotu. Nauczyciel może przyjąć do realizacji zasady oceniania 

wewnątrzszkolnego określone przez zespoły przedmiotowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach 

przedmiotowych systemów oceniania. 

 

§ 6b 

1. W Zespole funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których drugim językiem nauczania jest język angielski.  

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w oddziałach dwujęzycznych w Zespole, nauczanie jest 

prowadzone  w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, 

przy czym  w języku polskim i angielskim prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne w zależności 

od wybranego przez ucznia profilu: 



a) historia z wyjątkiem zajęć obejmujących część historii, dotyczącą historii Polski oraz zajęcia 

uzupełniające - przyroda, 

b) biologia oraz zajęcia uzupełniające historia i społeczeństwo z wyjątkiem zajęć obejmujących część 

historii, dotyczącą historii Polski. 

3. W kolejnych latach dopuszcza się możliwość uczenia w klasach dwujęzycznych przedmiotów, do których 

nauczyciele uzyskali odpowiednie kwalifikacje. 

 

§ 6c 

 
1) Zespół prowadzi działalność innowacyjną, która jest wdrażana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Nauczyciel jest zobowiązany postępować tym zakresie zgodnie z następującą procedurą: 

a) pomysł innowacji, którą pragnie wdrożyć zgłasza dyrektorowi szkoły, 

b) opracowuje program innowacji, który opiniuje zespół przedmiotowy nauczycieli przedmiotu, 

którego dotyczy innowacja lub nauczyciel co najmniej mianowany, 

c) po uzyskaniu pozytywnej opinii programu wydanej przez zespół przedmiotowy nauczycieli  lub 

nauczyciela tego samego przedmiotu, którego dotyczy innowacja, opinię podejmuje w drodze 

uchwały Rada Pedagogiczna. 

3) Dyrektor Zespołu zgłasza do organu prowadzącego szkołę wniosek o zgodę na prowadzenie innowacji. 

4) Rada Pedagogiczna zatwierdza w drodze uchwały wprowadzenie innowacji po uzyskaniu akceptacji 

organu prowadzącego Zespół. 
5) Dyrektor szkoły zgłasza innowację do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zgodnie z obowiązującą 

procedurą ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

§ 7 

1. W Zespole organizuje się, w miarę posiadanych środków,  zajęcia dodatkowe dla uczniów, uwzględniające 

w szczególności ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania. 

2. W celu rozwoju zainteresowań, Zespół organizuje dla chętnych uczniów, w miarę posiadanych środków, 

międzyoddziałowe kółka zainteresowań. 

3. Dla ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie 
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymogi do jego indywidualnych potrzeb. 

4. Dla uczniów mających trudności w nauce, w razie potrzeby stwierdzonej przez nauczyciela, organizuje się, 

w miarę posiadanych środków, dodatkowe zajęcia pozwalające na wyrównywanie i korygowanie braków.  

5. Dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego organizowane są zajęcia rewalidacyjne i inne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. 

 

§ 8 

1. Zespół otacza opieką i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.  

2. W Zespole przyznawane jest stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,  zgodnie  

z odrębnym regulaminem. 

3. Zespół realizuje program profilaktyki oraz otacza uczniów opieką pedagoga szkolnego. 
 

§ 9 

1. Zespół organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego 

kształcenia lub zawodu. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub 

zawodu obejmuje planowanie i realizację odpowiednio spotkań i zajęć z pracownikami i studentami szkół 

wyższych, pedagogiem szkolnym, przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych i urzędów 

pracy, wycieczki do szkół i zakładów pracy, udział uczniów w targach edukacyjnych i imprezach typu 

„otwarte drzwi”. 

 

§ 10 
1. Organizacja współdziałania Zespołu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki obejmuje wspólne projektowanie i realizację celów i zadań Zespołu, analizę 

stopnia ich realizacji i podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności kształcenia  

i wychowania. 

2. Współdziałanie w szczególności polega na: 

1) opracowywaniu misji, wizji i programu rozwoju Zespołu; 



2) zapoznawaniu się rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

3) przekazywaniu rodzicom na bieżąco rzetelnych informacji o postępach uczniów w nauce  

       i zachowaniu, 

4) monitorowaniu realizacji programu rozwoju Zespołu i podejmowaniu działań zmierzających do 

poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 

 

3. Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskiwania rzetelnej wiedzy na temat swojego dziecka, jego ocen, zachowania, postępów  
       i przyczyn trudności w nauce, 

2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły, 

4) wglądu do ocenionych pisemnych prac kontrolnych. 

4. Uchylony  

4a. Dokumentem umożliwiającym systematyczne informowanie rodziców lub opiekunów prawnych  

        o wynikach pracy edukacyjnej i wychowawczej jest elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w    

        nauce. 

5. Uchylony  

6. Uchylony  

6a.  Wpisu ocen i informacji o zachowaniu dokonują na bieżąco nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas.   
7. Uchylony  

7a. Rodzice (opiekunowie prawni) zapoznają się z osiągnięciami edukacyjnymi bądź zaleceniami 

wychowawczymi poprzez bieżącą kontrolę informacji zawartych w elektronicznym systemie kontroli   

frekwencji i postępów w nauce lub poprzez miesięczny wydruk karty ocen ucznia.  

7b. Rodzice (opiekunowie prawni) zapoznają się z osiągnięciami edukacyjnymi bądź zaleceniami 

wychowawczymi poprzez bieżącą kontrolę informacji zawartych w elektronicznym systemie kontroli   

frekwencji i postępów w nauce. 

8. Wychowawca spotyka się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z rodzicami na zebraniach klasowych 

ogólnych, w czasie których przekazuje informacje o pracy i zachowaniu ucznia oraz informacje dotyczące 

funkcjonowania szkoły. Ponadto, w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Radą 

Rodziców, odbywają się dyżury nauczycielskie dla rodziców. 
 

§ 11 

Program wychowawczy i program profilaktyki Zespołu uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

 

 

Organy Zespołu 

 

§ 12 

 

Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor; 
2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 13 

1. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) tworzy zespoły przedmiotowe i wychowawcze oraz powołuje ich przewodniczących; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 
5) przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej, przewodniczy im i realizuje podjęte przez nią uchwały; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 



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

w statucie Zespołu, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników, 

którzy nie są nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

2) powierzenia stanowiska wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych i odwołania z nich,  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego; 

3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 
Zespołu; 

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

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu. 

4. Wykonując swoje zadania Dyrektor Zespołu współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

       i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej, niezgodnych  

       z przepisami prawa. 

 

§ 14 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych Zespołu. 
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 

2) uchylony 

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów; 

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

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego Zespołu; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

5) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych w Zespole  

       i odwoływania z nich. 

4. Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1) przygotowuje projekt zmian statutu Zespołu i uchwala te zmiany; 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie nauczyciela  

      ze stanowiska Dyrektora Zespołu, a do Dyrektora Zespołu o odwołanie nauczyciela z innego 

      stanowiska kierowniczego w szkole; 
3) w przypadku określonym w pkt 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni  

od otrzymania wniosku; 

4) typuje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu; 

5) jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie 

skreślenia ucznia z listy uczniów. 

 

 

§ 15 

 

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym 

statutem.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z radą Pedagogiczną; 

2) występowanie do organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Pedagogicznej i Dyrektora 

Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu; 



3) gromadzenie, w celu wspierania działalności statutowej Zespołu, funduszy, których zasady 

wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców; 

4) typowanie przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu; 

5) wykonywanie zadań określonych rozporządzeniami i  innymi przepisami dotyczącymi oświaty;  

6) wyłonienie, wspólnie z Dyrektorem Zespołu, firmy ubezpieczeniowej dla młodzieży.  

 

 

§ 16 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów, nie może być sprzeczny  

z niniejszym statutem. 

3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 
7) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

skreślenia ucznia z listy uczniów. 

 

§ 17 

W Zespole obowiązują następujące zasady współdziałania organów Zespołu: 

1) każdy organ Zespołu ma prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji; 

2) każdy organ informuje pozostałe organy o planowanych decyzjach i działaniach; 

3) każdy organ współdziała z innymi organami przy rozwiązywaniu spraw konfliktowych wewnątrz 

Zespołu. 

 

§ 18 

1. Uczestnicy zaistniałego sporu mają obowiązek dążyć do szybkiego jego zakończenia. 

2. Poszczególne organy Zespołu mogą się zwracać do Dyrektora Zespołu o pomoc w rozstrzygnięciu sporów. 

3. W przypadku braku uzgodnień, strony sporu mogą się zwrócić o pomoc do organu prowadzącego szkołę. 

 

Organizacja Zespołu 

 

§ 19 

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

zimowych i letnich określają przepisy obowiązujące w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Dodatkowe dni wolne od nauki, ujęte w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego, ustala dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 

§ 20 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

2. Zajęcia edukacyjne w Zespole, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum  

      i gimnazjum, organizowane są w oddziałach. 

3. Na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego uwzględnia się podział na grupy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 21 

1. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem 
poziomu umiejętności językowych uczniów. 

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

z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych 

Zespołu, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych  

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 



3. Zajęcia edukacyjne, z przedmiotów, o których mowa w ust. 2 mogą być organizowane w oddziałach, lub 

zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów takich zespołów wynosi, co najmniej 20. Za zgodą organu 

prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 

 

§ 22 

Lekcja trwa 45 minut. 

 

 

§ 23 
1. Biblioteka Zespołu jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu nauczyciela, popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgromadzone w magazynie i czytelni.  

3. Biblioteka posiada również czytelnię internetową dostępną dla uczniów. 

4. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki; 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

3) określenie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasad dostępności biblioteki dla ucznia 

przed lekcjami i po lekcjach; 

4) organizowanie konkursów czytelniczych; 
5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

6) współpraca z nauczycielami; 

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego; 

8) zakup i oprawa książek; 

9) prowadzenie kroniki szkolnej i kronik okolicznościowych; 

10) obsługa centrum informacyjnego. 

5. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać również absolwenci szkoły, rodzice uczniów i słuchacze Zespołu. 

6. W szkole, w pomieszczeniu biblioteki, funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.      

Jego główne cele to:  

1) podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję   wykorzystania nowoczesnych 
technologii w oświacie,  

2) ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz 

informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,  

3) zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki szkolnej, 

4) wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie 
realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej,  

5) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu 

majątkowego,  

6) wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnej,  

7) umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,  

8) stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.  

Zasady korzystania z Centrum określa odrębny regulamin. 

 

§ 24 

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

organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,  

o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników 

zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący Zespół oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 
poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 



 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

§ 25 

1. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów. 

2. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów 

lub inne stanowiska kierownicze. 
3. Do zakresu kompetencji wicedyrektorów w szczególności należy: 

1) zastępowanie Dyrektora Zespołu w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć; 

3) przygotowanie kalendarza imprez szkolnych; 

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym przez dyrektora; 

5) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu w sprawach nagród, wyróżnień i kar dla nauczycieli; 

6) przygotowanie materiałów dotyczących efektów kształcenia i wychowania; 

7) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora, określonych w zakresie 

obowiązków. 

 

 

§ 26 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w pkt 1 określają odrębne 

przepisy. 

3. W Zespole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, między innymi następujące stanowiska 

administracji i obsługi: 

1) księgowy; 

2) kadrowy; 

3) sekretarz szkoły; 

4) kierownik gospodarczy, 

5) woźny; 
6) konserwator; 

7) sprzątaczka. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor Zespołu. 

 

§ 27  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z Kartą Nauczyciela, 

realizując zadania obowiązkowe i dodatkowe wynikające z zadań statutowych szkoły. Jest odpowiedzialny 

za uczniów powierzonych jego opiece oraz za poziom wykonywanej pracy. 

2. Uchylony 

2a.Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy: 

1) przestrzeganie regulacji zawartych w statucie; 

2) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego; 
3) sumienne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

4) stosowanie zasad oceniania zgodnych z przyjętymi przez Zespół kryteriami; 

5) systematyczne sprawdzanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonej młodzieży, 

7) kontrolowanie obecności uczniów podczas każdej lekcji; 

8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

9) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie warsztatu pracy  

i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

11) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych; 

12) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez Zespół; 
13) aktywne uczestniczenie w pracach powołanych w szkole zespołów; 

14) wybór programów nauczania i podręczników; 

15) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań, 

w tym w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

16) opiniowanie proponowanej przez wychowawcę oceny z zachowania; 



17) informowanie wychowawcy o niemożliwości zawiadomienia ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o proponowanych ocenach z przedmiotu; 

18) informowanie wychowawcy o wszelkich budzących niepokój zachowaniach uczniów. 

19) nauczyciel jest zobowiązany przechowywać wszelka dokumentację dotyczącą oceniania uczniów oraz 

dokumentację pedagogiczną do końca września kolejnego roku szkolnego. 

3. Uchylony 

3a. Nauczyciele na początku 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. 

4. Uchylony 

5. Uchylony 

6. Uchylony  

6a.  Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną zostaje przekazana poprzez umieszczenie zapisu w   

elektronicznym systemie kontroli frekwencji i wyników w nauce i wysłaniu wiadomości poprzez system.  

7. Uchylony  

7a. O pozostałych przewidywanych ocenach rocznych obowiązuje termin siedmiu dni na powiadomienie, przed 
końcowym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Informacja przekazywana jest poprzez 

umieszczenie zapisu w elektronicznym systemie kontroli frekwencji i wyników w nauce i wysłaniu 

wiadomości poprzez system.  

8.    Uchylony  

8a.  Uchylony 

8b Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zapoznają się z osiągnięciami edukacyjnymi bądź zaleceniami 

wychowawczymi poprzez bieżącą kontrolę w elektronicznym systemie kontroli frekwencji  

i wyników w nauce.  

9.    Uchylony 

9a. Nauczyciel, na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego), ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę.   

       Uzasadnienie odbywa się w formie ustnej lub  pisemnej. 

 

§ 28 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących  

       w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą". 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się danym 

oddziałem przez cały etap edukacyjny.  

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami powierzonego oddziału,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 winien: 
1) zdiagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków; 

2) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań; 

3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych; 

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia, informować o frekwencji rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia; 

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się; 

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami , opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności 

osoby ludzkiej; 

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami), w sprawach postępu w nauce  
i zachowaniu uczniów; 

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami, 

11) omówić z rodzicami program i organizację planowanych wycieczek. 

5. Uchylony. 



5a Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. 

6. Zmianę przewidywanej oceny z zachowania może dokonać wychowawca, po ponownym rozpatrzeniu 

oceny z zespołem klasowym i zespołem uczących, tylko w przypadku, gdy zostały spełnione wszystkie 

kryteria na daną ocenę z zachowania. 

7. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej 

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa) a także teczkę wychowawcy, w której przechowuje m. in. 

dokumentację spotkań wychowawczych, zwolnienia uczniów, informację od nauczycieli przedmiotów, 
korespondencję z rodzicami, informację o pracy uczniów w organizacjach. 

8. Uchylony   

8a. Wychowawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady   

Pedagogicznej informuje ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o przewidywanej dla niego 

ocenie z zachowania. Informacja przekazywana jest poprzez wpis w elektronicznym systemie kontroli 

frekwencji i wyników w nauce i wysłana poprzez wiadomość w systemie.  

9.    Uchylony.  

10 . Uchylony.  

10a. W przypadku nieobecności ucznia przekraczającej 5 dni nauki i braku informacji o powodach absencji,   

      wychowawca niezwłocznie powiadamia o tym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

 
 

 

 

 

 

 

Uczniowie Zespołu 

Zasady rekrutacji do Zespołu, prawa i obowiązki uczniów 

Warunki bezpieczeństwa uczniów w Zespole 

 

§ 29 

 

1. Zasady rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkół określa Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

2. Uchylony  

2a. Warunkiem przyjęcia do liceum oraz liceum dla dorosłych jest ukończenie gimnazjum. 

3. Uchylony. 

4. Uchylony. 

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych poszczególnych typów szkół, Dyrektor Szkoły 

powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

dla poszczególnych członków.  

6. Kalendarium postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na dany rok szkolny zawarte jest  

w szczegółowych zasadach rekrutacji opracowanych przez Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. 
7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej szkoły tego samego typu lub pokrewnego oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych  

w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

§ 29a Uchylony 

 
§ 30 

1. Uczeń Zespołu ma prawo: 

1) otrzymywać informację na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz stosowanych metod nauczania; 

2) uzyskać wiedzę na temat warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania, 

przeprowadzania egzaminów, skali i kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych  

w statucie;  

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe 

systemy oceniania; 

4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 



5) do poszanowania swej godności; 

6) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) do swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich, 

uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski; 

8) do korzystania z pomocy doraźnej; 

9) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

10) do nietykalności osobistej; 

11) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

12) do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi 
regulaminami; 

13) do korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z ustalonym regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych; 

14) do reprezentowania Zespołu w olimpiadach , konkursach, przeglądach i zawodach; 

15) przystąpić do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego oraz do powtarzania klasy; 

16) zmienić profil klasy, do której dotychczas uczęszczał, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły. W tym 

celu składa do dyrektora pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. W przypadku ucznia, który nie 

osiągnął pełnoletniości wniosek podpisuje uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni). Dyrektor 

rozpatruje każdy wniosek w tej sprawie indywidualnie i o podjętej decyzji informuje wnioskodawcę, 

wychowawcę klasy i administratora dziennika elektronicznego w formie pisemnej. 

2. Uczeń Zespołu ma obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie, w programie wychowawczym szkoły i programie 

profilaktyki, w szkole i poza nią; 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

3) przychodzić punktualnie na zajęcia szkolne, być przygotowanym do lekcji, 

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole; 

5) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

6) przestrzegać zasad kultury w stosunkach koleżeńskich, 

7) dbać o honor i dobre imię Zespołu; 

8) podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Zespołu , Rady Pedagogicznej oraz Samorządu 

Uczniowskiego; 

9) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym  
       w sposób społecznie akceptowany; 

10) szanować godność osobistą innych osób, 

11) nosić strój ustalony w statucie, 

12) posiadać obowiązujący w szkole, opieczętowany dzienniczek ucznia, 

13) przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć lub przerw pomiędzy nimi. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków 

odurzających,  oraz palenia papierosów. 

4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego. 

Telefon musi być schowany i wyłączony. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed zajęciami i po 

nich) telefon może być używany w trybie „milczy”. Niedozwolone jest także nagrywanie dźwięku i obrazu 

za pomocą telefonu i innych urządzeń, przez cały czas pobytu w szkole. 

5. W przypadku nieprzestrzegania zasad ustalonych w pkt. 4. podczas zajęć lekcyjnych, uczeń jest 
zobowiązany zdeponować aparat telefoniczny, na czas trwania lekcji, na biurku u nauczyciela. Nauczyciel 

informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 

6. Podczas zajęć szkolnych niedopuszczalne jest spożywanie posiłków i napojów a także żucie gumy. 

7. Codzienny ubiór ucznia powinien być schludny, czysty, nie powinien wskazywać na przynależność  

do żadnej subkultury młodzieżowej. Uczniom na terenie szkoły zabrania się noszenia: 

1) kapturów, czapek, beretów i innych form nakrycia głowy w budynku szkoły, 

2) odzieży nadmiernie odsłaniającej ciało, w tym bluzek z głębokim dekoltem, bluzek i topów 

odsłaniających brzuch, ramiona lub dekolt,  

3) mocnego makijażu, ekstrawaganckich fryzur, tipsów oraz zbyt długich paznokci. 

8. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy w stonowanych kolorach; dziewczęta 

biała bluzka, spódnica lub eleganckie spodnie; chłopcy garnitur i wizytowa koszula, lub elegancki sweter  
i spodnie. Galowy strój obowiązuje podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w trakcie 

reprezentowania szkoły podczas uroczystości poza Zespołem. Inne dni ustali Dyrektor Zespołu  

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

9. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez nauczycieli przedmiotu 

dostosowany do miejsca ćwiczeń i pory roku. 

10. Uczeń Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 



1) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz Zespołu; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

11. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy, opiekuna organizacji, 

Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej. 

12. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu: 

1) pochwała wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i opiekuna organizacji szkolnych; 

2) pochwała Dyrektora Zespołu wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom okolicznościowy, 
4) list pochwalny dla rodziców, 

5) nagrody rzeczowe. 

13. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu, przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz osoby 

prawne i fizyczne. 

14. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Uchylony.  

15a. Ustala się następujące rodzaje kar, które otrzymuje uczeń za nieprzestrzeganie zapisów statutu  

i regulaminów, łamanie zasad i norm społecznych oraz demoralizujący wpływ na innych uczniów : 

1) nagana wychowawcy wobec klasy; 

2) nagana Dyrektora Zespołu ; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

5) uchylony; 

5)a. skreślenie z listy uczniów. 

16. Od każdej wspomnianej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego  

do wychowawcy, Dyrektora Zespołu lub Rady Pedagogicznej. 

 

§ 31 

1. Pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych. 

2. Zespół odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, od momentu jego przyjścia do wyjścia ze szkoły. 

3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły zgodnie z planem 
nauczania. 

4. Uczniowie, oczekujący na zajęcia pozalekcyjne, przebywają samodzielnie w holu szkoły lub w Centrum 

Informacji Multimedialnej. 

5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje osoba prowadząca zajęcia, 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w trakcie wycieczek organizowanych przez 

Zespół, sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i regulaminami. 

7. Opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych zapewniają nauczyciele pełniący dyżury zgodnie  

z odrębnymi przepisami i regulaminami. 

8. Opuszczanie przez nauczyciela zajęć jest możliwe, pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a 

opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest łączenie grup uczniów, całych klas, i przekazanie 

opieki nad całą klasą jednemu opiekunowi.  

10. Ucznia może zwolnić z zajęć dyrektor szkoły lub wychowawca w porozumieniu z nauczycielem danych 

zajęć edukacyjnych, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w którym podano przyczynę 

zwolnienia, oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.  

11. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole, jest dopuszczalne po 

uzgodnieniu tego z nauczycielem. 

12. Uczennicy w ciąży, uczącej się w Zespole, udziela się pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, 

nie powodując, w miarę możliwości, opóźnień w planowym ukończeniu szkoły.  

 

 

 

 

 

 



Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie i przeprowadzanie egzaminów  dla Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

§ 32 

1. Uchylony. 

1a. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. Wymagania edukacyjne dostosowuje się 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie  

z potrzebami określonymi w rozdziale 2. §3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10.06.2015 roku 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych. Szczegółowe warunki, sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych określa Statut Szkoły § 32 punkty 2a -10a. 

1b. Wszelka dokumentacja związana z ocenianiem ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom na ustny lub pisemny wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego skierowany do nauczyciela lub 

dyrektora szkoły, udostępnienie odbywa się wyłącznie w obecności nauczyciela lub dyrektora na terenie szkoły 

do końca bieżącego roku szkolnego. 

2. Uchylony 
2a. Klasyfikowanie śródroczne uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

przeprowadzane jest raz w roku w połowie stycznia. 

2b. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. Informacja przekazywana jest poprzez umieszczenie zapisu  

w elektronicznym systemie kontroli frekwencji i wyników w nauce oraz wysłaniu wiadomości poprzez system.   

2. Klasyfikowanie śródroczne ma charakter wyłącznie informacyjny. 

3a. Uchylony 

3b.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Uczeń, który nie przystąpił 

do egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września kolejnego roku szkolnego. Roczna 

ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

3c. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 10 czerwca 2015r. 

3d. Tryb odwoławczy określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

z dnia 10 czerwca 2015r. 

3e. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  

i powtarza klasę. 

4.Uchylony 
4a. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne przeprowadza się według następującej skali ocen: 

1) stopień celujący – 6 (cel) 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb) 

3) stopień dobry – 4 (db) 

4) stopień dostateczny – 3 (dst) 

5) stopień dopuszczający – 2 (dps) 

6) stopień niedostateczny – 1 ( ndst) 

5. Uchylony. 

5a. Kryteria oceniania: 

 stopień  celujący  (6)  otrzymuje uczeń, który : 

a)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

co oznacza, że 

b)     biegle posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
i praktycznych, a także proponuje rozwiązania nietypowe                                       

lub 

c)    osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,  

albo 

d)     posiada inne, porównywalne osiągnięcia; 



stopień  bardzo dobry  (5)  otrzymuje uczeń, który : 

a)     opanował pełny zakres treści programowych określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie 
co oznacza, że 

b)     sprawnie posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania i potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych 
sytuacjach; 

stopień  dobry  (4)  otrzymuje uczeń, który : 

a)     opanował treści programowe w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między 
elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania w danej klasie,               

co oznacza, że 

b)     poprawnie stosuje swe wiadomości i umiejętności, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 
praktyczne; 

stopień  dostateczny  (3)  otrzymuje uczeń, który : 

a)     opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym 

uczeniu się przedmiotu,                                                                            

co oznacza, że 

b)     rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

stopień  dopuszczający  (2)  otrzymuje uczeń, który : 

a) ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, 

dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu  

co oznacza, że 

b)     rozwiązuje zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

Śródroczny stopień dopuszczający oznacza ostrzeżenie o zagrożeniu promowania ucznia, aktualne do końca 
danego roku szkolnego. 

c) W ocenianiu bieżącym uzyskuje minimum 40% punktów możliwych do zdobycia  

stopień  niedostateczny  (1)  otrzymuje uczeń, który : 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają dalsze, bezpośrednie 

uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu,                                

co oznacza, że 

b) nie jest w stanie, rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
5b. W ocenianiu bieżącym można stosować przy ocenach wymienionych w ust. 4 plusy i minusy, poza oceną 

celującą i niedostateczną. 

5c. Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający.  

Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest stopień  niedostateczny. 

5d. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie,  

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
5e. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w 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. 

5f. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych 

zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

a) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
c) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

d) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 



e) Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym w charakterze obserwatorów. Fakt ten 

odnotowuje się w protokole egzaminu. 

f) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym 

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

g) Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

5g. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z przepisami zawartymi  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 10 czerwca 2015r. 

5h. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

5i. Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określa nauczyciel w przedmiotowym systemie 

oceniania i na początku roku szkolnego informuje o nich uczniów i ich rodziców. Fakt ten odnotowuje  

w dzienniku. 

5j. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia 

tych ocen, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno– 
wychowawczych. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg następującej skali ocen: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne. 

 

7.Ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym systematyczne uczęszczanie do szkoły, 
usprawiedliwianie nieobecności w terminie, pilność i sumienność w nauce,  

2) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) okazywanie szacunku innym osobom, 

5) inicjatywę i zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, nieużywanie wulgarnego słownictwa, 

7) przeciwstawianie się wszelkim przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

8) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i osób trzecich, nieuleganie szkodliwym nałogom, 

9) udział w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych i artystycznych, 

10) przestrzegania wszystkich obowiązujących w szkole przepisów, które dotyczą uczniów. 

8. Uchylony 

8a. Ocenę z zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z zespołem uczących w danej klasie i zespołem    
klasowym, z uwzględnieniem samooceny ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

zachowania.  

9.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowania na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Uchylony. 

10a Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na 

promocję do klasy programowo wyższej. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

11. Uchylony.  

12. Uchylony. 
12a. Nieobecność uczeń usprawiedliwia u wychowawcy, w ciągu dwóch najbliższych lekcji wychowawczych. 

Wszystkie usprawiedliwienia znajdują się w internetowym systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce 

poprzez wiadomość umieszczoną w systemie, wypisane i podpisane przez rodziców. Rodzice uczniów 

pełnoletnich mogą złożyć wychowawcy klasy, w której uczy się dziecko, pisemne oświadczenie, że 

wyrażają zgodę na usprawiedliwienia nieobecności przez dziecko.  

13. Uchylony. 



13a. Uczeń może być zwolniony z poszczególnych lekcji w danym dniu przez nauczyciela, wychowawcę klasy, 

lub dyrektora, w porozumieniu z uczącymi nauczycielami. W przypadku nieobecności wychowawcy, ucznia 

zwalniają nauczyciele uczący. 

14. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) powiadomić ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu lub pracy pisemnej, 

obejmujących materiał większy niż z 3 ostatnich lekcji, 

2) ustalić z innymi nauczycielami terminy sprawdzianów i prac pisemnych tak, aby nie było ich więcej niż 

3 w ciągu tygodnia i nie więcej niż 1 w ciągu dnia, 

3) powiadomić co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia badania wyników 
nauczania, 

4) zasady dotyczące bieżącego sprawdzania wiadomości zawarte są w przedmiotowych systemach 

oceniania, 

15.Uczeń, którego numer w dzienniku odpowiada numerowi wylosowanemu w „loterii szczęścia” jest w tym 

dniu zwolniony z pytania i kartkówek, o ile klasa uczestniczy w loterii. 
 

 

§ 32a 

REGULAMIN OCENY  ZACHOWANIA 

 

I. Przy ocenie  zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria : 

 

a.  wywiązywanie  się z obowiązków statutowych ucznia, 
b. pilność i sumienność w nauce, 

c. systematyczne uczęszczanie do szkoły, niespóźnianie się na lekcje oraz usprawiedliwianie nieobecności  w 

trybie określonym w Statucie Szkoły, 

d. dbałość o kulturę języka, kulturę osobistą i kulturę zachowania wobec osób dorosłych  

      i kolegów, 

e. noszenie stroju uczniowskiego,  zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi w Statucie 

Szkoły, 

f. wykonywanie powierzonych mu przez nauczyciela zadań, 

g. udział i reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych, 

h. udział w akademiach, apelach i uroczystościach okolicznościowych, 

i. inicjatywę i udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

j. pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, wolontariatach, pełnienie funkcji społecznych, 
k. poszanowanie  mienia szkolnego, społecznego oraz mienia kolegów, 

l. dbałość o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, 

m. podporządkowanie się bezwzględnemu zakazowi picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania 

narkotyków 

n. funkcjonowanie w szkole, grupie rówieśniczej i środowisku. 

 

II. Ocenę  zachowania ustala wychowawca po uwzględnieniu: 

- samooceny ucznia, 

- opinii wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia, 

- opinii klasy. 

 
III. Wprowadza się system punktowy : 

Ocena Ilość punktów 

wzorowa 200 i powyżej 

bardzo dobra 150 – 195 

dobra 90 – 145 

poprawna 50 – 85 

nieodpowiednia 5 – 45 

naganna 0 i poniżej  (punkty ujemne) 

 
      IV.             Zasady  punktacji:  

 
1. Każdy uczeń na początku roku otrzymuje 100 punktów – ocenę dobrą, która stanowi    
       punkt wyjścia do innych ocen.  Ocena za I  półrocze wystawiona jest na podstawie ilości uzyskanych  
       punktów w I półroczu. W II  półroczu do ilości punktów uzyskanych w I  półroczu dodajemy lub  
       odejmujemy punkty za II półrocze. Ocena  końcoworoczna jest sumą punktów uzyskanych łącznie w I i II  
       półroczu. 

 



2. Przyznaje się dodatkowe punkty za : 
 

A. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych: 
      a) szczebel szkolny 
 

I MIEJSCE 15 

II MIEJSCE 10 

III MIEJSCE 5 

 
 
 
 
       b) szczebel powiatowy 
                             
 

UDZIAŁ 5 

I MIEJSCE 20 

II MIEJSCE 15 

III MIEJSCE 10 

 
 
 
        c) szczebel okręgowy lub regionalny konkursów i olimpiad (poza sportowymi) 
 
              

 KONKURS OLIMPIADA 

I MIEJSCE 50 100 

II MIEJSCE 40 80 

III MIEJSCE 35 70 

UDZIAŁ 20 40 

 
 
 
 
         d)szczebel rejonowy zawodów sportowych: 
 

I MIEJSCE 30 

II MIEJSCE 25 

III MIEJSCE 20 

UDZIAŁ 10 

 
          e) szczebel wojewódzki zawodów sportowych: 
 

I MIEJSCE 60 

II MIEJSCE 55 

III MIEJSCE 50 

UDZIAŁ 15 

 
           f) szczebel ogólnokrajowy/ogólnopolski – olimpiady z listy ministerialnej (szkoły ponadgimnazjalne); 
              konkursy wojewódzkie z listy kuratoryjnej (uczniowie klasy zerowej) 
 

LAUREAT 200 

FINALISTA 150 

 
B.  

1. Systematyczna praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska (np. pomoc w przygotowaniu lub 
udział w akademiach, imprezach i uroczystościach szkolnych, organizowanie wycieczek, 
przygotowanie pomocy dydaktycznych, reprezentowanie szkoły w dzień wolny od zajęć itp.) 
– według oceny organizatora imprezy 

5-30 

2. Praca w chórze – według oceny opiekuna 15-50 

3. Działalność w Samorządzie Szkolnym – według oceny opiekuna organizacji 0 -30 

4. Działalność w Samorządzie Klasowym – zgodnie z opinią wychowawcy 0-20 

5. Praca w bibliotece szkolnej – zgodnie z oceną nauczyciela biblioteki 5-10 

6. Systematyczna praca w organizacjach, kołach i klubach szkolnych oraz pozaszkolnych, 
wolontariatach – zgodnie z oceną opiekuna lub na podstawie przedłożonej dokumentacji 

5-30 



(aktywność pozaszkolna); liczy się każda działalność 

7. 
7a. 

Frekwencja pow. 90 % w semestrze  
90%-94% 
95%-97% 
98%-100% 

10 do 20 
10 
15 
20 

8. Pomoc koleżeńska – na podstawie opinii nauczyciela przedmiotu 5-10 

9. Pochwała wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub opiekuna organizacji (o ilości punktów 
każdorazowo decyduje wystawiający ocenę) 

5-20 

10. Pochwała dyrektora 30 

 
3. Odejmuje się punkty za : 
 

1. Nieusprawiedliwione godziny  - za każdą godzinę  5 

2. Spóźnienia powyżej 3- za każde następne 3 spóźnienia  5 

3. Uchylony 5 

4. Używanie telefonu komórkowego w czasie lekcji 10 

5. Każde samowolne opuszczanie terenu w czasie przerw 10 

6. Nieodpowiedni, niezgodny z zapisem statutowym  strój 10 

7. Nieodpowiednie zachowanie na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę 10 

8. Brak dbałości o kulturę języka i używanie wulgaryzmów 10 

9 Każdą naganę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu  lub opiekuna organizacji, niekulturalne 
zachowanie (o ilości punktów każdorazowo decyduje wystawiający notę): 

5-20 

10. Każdą naganę dyrektora – obniżenie oceny z zachowania o jedną w dół (do dolnej granicy 
punktowej), a przy ocenie nagannej do pułapu „0’ 

  

11.  Każdą dewastację mienia szkolnego 30 

12. Każdorazowe spożywanie alkoholu  30 

13. Każdorazowe palenie papierosów 30 

14. Każdorazowe zażywanie narkotyków: 50 

15. Brak poszanowania godności osobistej i pracy innych osób (w szczególności plagiaty, 
publikowanie obraźliwych treści itp.) 

30 

16. Rozprowadzanie używek w szkole  i poza nią, każde stosowanie szantażu, zastraszanie, 
wyłudzanie, propagowanie treści pornograficznych 

 ocena 
naganna 

17. Działanie w szkodliwych społecznie nieformalnych grupach  ocena 
naganna 

18. Każde wzięcie udziału w bójkach ( jeżeli jesteś prowodyrem), napadach i kradzieżach  
 

 ocena 
naganna 

 
Uwagi : 
1. Ocena z zachowania dokonywana jest pod koniec każdego półrocza nauki. 
2. Uczeń nieobecny na lekcjach, a reprezentujący w tym czasie  szkołę w zawodach, konkursach itp. ma 

odnotowaną nieobecność usprawiedliwioną, nie jest ona jednak  liczona do ogólnej liczby jego nieobecności 
w semestrze. 

3. Przy 15 punktach ujemnych, nawet w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów uczeń nie może 
otrzymać oceny wzorowej. 

4. Uczeń, który otrzymał punkty pozwalające otrzymać ocenę wzorową może ją uzyskać pod warunkiem 
zdobycia ich z co najmniej dwóch różnych działalności szkolnych lub pozaszkolnych. 

5. Zgodnie z  § 18.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
ocena wystawiona przez wychowawcę i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem  § 19. 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

 

§ 33 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. W czasie jednego semestru odbywa się 10 dwudniowych zjazdów, 75% zajęć ma formę 45 minutowych 

lekcji, a 25% zajęć ma formę indywidualnych konsultacji. 

3. Uchylony 

3a. Podstawą dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest co najmniej 50% obecność na obowiązkowych 
zajęciach i pozytywne zaliczenie pracy kontrolnej. Informacja o dopuszczeniu do egzaminów semestralnych 

jest przekazywana w formie ustnej  lub pisemnej. 

3b. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły i podaje do 

wiadomości słuchaczy na początku roku szkolnego.  

3c. Oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane wg. skali i form przewidzianych dla 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi (Statut Szkoły § 32). 



 

4. Uchylony 

4a. Słuchacz otrzymuje zaliczenie semestru po zdaniu egzaminów, wymaganych w planie nauczania. Egzaminy 

pisemne i ustne zdaje się z języka polskiego, języka obcego i matematyki, pozostałe przedmioty zalicza się w 

formie ustnej. 

4b. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na następny semestr dyrektor szkoły skreśla z 

listy słuchaczy. 

4c. W przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor, na pisemny wniosek słuchacza może wyrazić zgodę na 

powtarzanie semestru jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.  
 

5. Uchylony 

5a  Słuchacz, który otrzymał z jedną lub dwie negatywne semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych  może przystąpić do egzaminu poprawkowego z każdego z tych zajęć. 

6. W liceum dla dorosłych Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiekunowi klasy. Zadaniem opiekuna 

jest sprawowanie opieki nad słuchaczami powierzonego oddziału oraz prowadzenie dokumentacji pracy 

dydaktycznej. 

7. Uchylony 

7a.  Słuchacz liceum dla dorosłych ma prawo: 

1) otrzymywać informację na temat zakresu wymagań; 

2) uzyskiwać wiedzę na temat kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów; 
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

4) do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają godności innych osób; 

5) do życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej; 

6) do bezpiecznych warunków pobytu w Zespole. 

8. Słuchacz ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego; 

3) podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Zespołu i nauczycieli; 

4) okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom Zespołu. 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 34 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu zawierającą 

nazwę tego Zespołu. 

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę szkoły. 

 

 

 

§ 35 

Zespół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

 
 

§ 36 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

3. Zmiany do statutu uchwala Rada Pedagogiczna Zespołu. 

 

 

 


