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STATUT 

 

XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego Warszawie,  

ul. Wiktorska 99 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, ul. 

Wiktorska 99, zwane dalej „Szkołą”, jest publiczną szkołą ponadpodstawową oraz 

ponadgimnazjalną dla młodzieży. 

 

§ 2. Szkoła nosi nazwę „XXVIII Liceum Ogólnokształcące”. 

 

§ 3. Szkoła nosi imię Jana Kochanowskiego. 

 

§ 4. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

§ 5. Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 99. 

 

§ 6. Organem prowadzącym Szkołę jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie 

przy pl. Bankowym 3/5. 

 

§ 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 8.1.W Szkole organizowane są oddziały ponadpodstawowe o czteroletnim cyklu kształcenia. 

 

2. W oddziałach  realizowany jest ramowy program nauczania zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku  

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. nr 639  

z późn. zm.). 

 

 

4. Kształcenie odbywa się w oddziałach o profilach: matematyczno-fizycznym, matematyczno-

fizyczno-informatycznym, matematyczno-geograficzno-językowym, matematyczno-WOS-

językowym, przyrodniczym i kulturowym.  

 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 9. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tekst jednolity – Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910), a w szczególności: 

1) zapewnia młodzieży bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;   

2) przygotowuje do nauki w szkołach wyższych oraz do świadomego wyboru dalszej drogi 

kształcenia i samorozwoju; 
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3) rozwija u Uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego; 

4) buduje tradycje Szkoły; 

5) kształtuje i wychowuje w duchu tolerancji i humanizmu; przekazuje wiedzę  

o społeczeństwie, problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze  

i środowisku naturalnym; 

6) przygotowuje Ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

z uwzględnieniem zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

7) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

8) kształtuje u Uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności; 

9) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień Uczniów; 

10) upowszechnia wśród Uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy 

wobec zagrożeń; 

11) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

12) kształtuje u Uczniów postawy prospołeczne; 

13) umożliwia Uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

 

§ 10. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 

1) przekazanie Uczniom wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz   

umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 

2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami 

współżycia społecznego; 

3) przygotowanie Uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 

świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań  

w życiu rodzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej oraz chęci niesienia pomocy słabszym; 

5) kształtowanie u Uczniów umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach; 

6) dostarczanie Uczniom pozytywnych wzorców postępowania; 

7) współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność 

naukowo- dydaktyczną; 

8) prowadzenie wstępnej orientacji zawodowej podczas zajęć z Wychowawcami, innymi 

Nauczycielami i z Pedagogiem/Psychologiem szkolnym oraz poprzez współpracę  

z instytucjami (spotkania, wykłady, warsztaty organizowane w Szkole z przedstawicielami tych 

instytucji); 

9) współpracę z instytucjami kulturalno- oświatowymi; 

10) organizację wolontariatu w Szkole; 

11)utrzymywanie w Szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania. 

 

§ 11.1. W celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej i osób przebywających na 

terenie należącym do szkoły oraz ochrony mienia Szkoły na terenie Szkoły (boisko szkolne, 

teren wokół szkoły i boiska; ciągi komunikacyjne w budynku) działa monitoring wizyjny. 
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2.Zasady funkcjonowania monitoringu reguluje Regulamin funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego na terenie XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w 

Warszawie. 
 

§ 12. Szkoła realizuje swoje zadania we współpracy z:  

1) Rodzicami* Uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;  

3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty;  

4) instytucjami kultury;  

5) organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest w szczególności działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły. 

* Każdorazowo, gdy mowa o Rodzicach, oznacza to również Opiekunów prawnych. 

 

§ 13. Szkoła jako placówka publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz poprzez zajęcia 

dodatkowe, organizowane przez Nauczycieli (koła zainteresowań, fakultety, konsultacje, 

warsztaty, zajęcia szkolnego klubu sportowego); 

2) przyjmuje Uczniów do klas pierwszych według zasad określonych odrębnymi przepisami; 

3) realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 

programy własne, innowacje i eksperymenty dydaktyczne, a także „Program Wychowawczo- 

Profilaktyczny XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie”; 

4) wykorzystuje w pracy wychowawczej treści programowe kształcenia ogólnego; 

5) zatrudnia Nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) zapewnia Uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną; 

7)  zapewnia opiekę nad Uczniami przebywającymi Szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

dodatkowych i pozalekcyjnych, w tym także wycieczek organizowanych przez Szkołę – zakres 

i charakter odpowiedzialności Pracowników Szkoły określają odrębne przepisy; 

8) określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania Uczniów, przede wszystkim 

dotyczące:  

a) sposobów sprawdzania osiągnięć i postępów Uczniów, 

b) sposobów informowania Rodziców i Uczniów o postępach i osiągnięciach, 

c) sposobów klasyfikowania Uczniów, 

d) sposobów promowania Uczniów, 

e) sposobów i kryteriów oceniania zachowania, 

f) przeprowadzania egzaminów poprawkowych. 

 

§ 14.1. Szkoła organizuje naukę religii oraz etyki w wymiarze określonym odrębnymi 

przepisami. O uczęszczaniu bądź nieuczęszczaniu Uczniów na te zajęcia decydują Rodzice,  

a po osiągnięciu pełnoletniości – Uczniowie. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Szkoła umożliwia Uczniom zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia lub indywidualny tok nauki na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
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Rozdział 3. 

Organy Szkoły 

 

§ 15. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski (zwany „Szkolnym Zarządem Uczniowskim” – SZU). 

 

§ 15. 1. Organy Szkoły planują swoją działalność na bieżący rok szkolny.  

 

2. Każdy organ ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami 

prawa oświatowego i z niniejszym statutem. 

 

3. Kopie dokumentów wszystkich organów Szkoły archiwizowane są w sekretariacie Szkoły. 

 

4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do 

rozwiązania konkretnych problemów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko 

w danej sprawie, nie naruszając przy tym kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania 

danego problemu. 

 

5. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

 

6. W sytuacji spornej między organami Szkoły głos decydujący należy do Dyrektora, 

z zastrzeżeniem ust.7. 

 

7. W przypadku gdy jedną ze stron sporu jest Dyrektor, spór rozstrzyga komisja rozjemcza,  

w skład której wchodzą przedstawiciele każdego z organów będących w sporze oraz 

przedstawiciel organu niepozostającego w sporze. Rozstrzygnięcie komisji zapada zwykłą 

większością głosów.  

 

8. Organy Szkoły informują się wzajemnie o podjętych uchwałach lub wydanych 

zarządzeniach. 

 

§ 16. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba że nie jest nauczycielem; 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz 

zarządzenia organów nadzorujących Szkołę; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa 

i niezwłocznie zawiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ 

prowadzący Szkołę;  

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczniom i Nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

10) sprawuje opiekę nad Uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

11) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego Ucznia; 

12) współpracuje z Pielęgniarką szkolną oraz z innymi podmiotami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad Uczniami; 

13) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole Nauczycieli oraz 

Pracowników niebędących nauczycielami i podejmuje decyzje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych Pracowników Szkoły,  

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych Nauczycielom i innym 

Pracownikom Szkoły, 

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

nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla Nauczycieli oraz pozostałych Pracowników Szkoły; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

§ 17.1.W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor. 

 

3. Wicedyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Dyrektor, co regulują odrębne przepisy. 

 

§ 18. Do zadań Wicedyrektora należy: 

1) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Szkole i właściwych stosunków pracowniczych; 

2) współpraca w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły oraz udział 

w analizie i ocenie jego realizacji;  

3) współudział w organizacji posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

4) nadzorowanie pracy Nauczycieli; 

5) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa Uczniom i Nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

7) egzekwowanie przestrzegania przez Uczniów i Pracowników ustalonego w Szkole porządku 

oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły; 

8) organizowanie zastępstw za nieobecnych Nauczycieli; 

9) prowadzenie dokumentacji pracy Nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i zastępstw; 

10) współkierowanie wewnątrzszkolnym doskonaleniem Nauczycieli; 

11) organizowanie i kontrola dyżurów Nauczycieli; 

12) kontrolowanie Dziennika, prawidłowości oceniania, dokumentowania zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, prowadzonych przez Nauczycieli; 

13) sporządzanie miesięcznych wykazów godzin dodatkowo przepracowanych na podstawie 

odpowiedniej dokumentacji; 
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14) nadzorowanie uroczystości szkolnych, jak np.: Święto Szkoły, studniówka, rozpoczęcie 

i zakończenie roku szkolnego oraz imprez szkolnych wynikających z planu pracy Szkoły; 

15) koordynowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

16) nadzorowanie realizacji „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego XXVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie”. 

 

§ 19.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań, 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi 

zebrania, jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

 

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

w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem Uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

 

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

z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

8. Uczestnicy zebrań Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych 

w ich trakcie, ze względu na ochronę dóbr osobistych Uczniów lub ich Rodziców, a także 

Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły. 

 

§ 20.1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji Uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli Szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy Uczniów; 

6) opracowywanie i uchwalanie „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia 

pracy Szkoły. 

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

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

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
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4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć; 

5) wnioski Dyrektora Szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności Szkoły. 

 

3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie Statutu Szkoły oraz dokonuje w nim 

zmian. 

 

4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę 

o odwołanie Dyrektora ze stanowiska, jeżeli jego postępowanie budzi zastrzeżenia członków 

Rady. 

 

5. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 

 

6. Wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 21.1.W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół Rodziców Uczniów. 

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców Uczniów danego oddziału.  

 

3. W wyborach, o których mowa w ust.2., jednego Ucznia reprezentuje jeden Rodzic.  

 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym. 

 

5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych 

źródeł, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły. 

 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady 

Rodziców Szkoły; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

w Szkole. 

 

§ 22.1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski (zwany „Szkolnym Zarządem Uczniowskim” – 

SZU).  
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2. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu Uczniów. 

 

3. Zasady wybierania i funkcjonowania Przewodniczącego i pozostałych organów Samorządu 

Uczniowskiego określa regulamin. 

 

4. Zmiany w regulaminie Samorządu Uczniowskiego dokonywane są na wniosek 

Przewodniczącego i wymagają uzyskania zwykłej większości głosów wśród przedstawicieli 

poszczególnych klas. 

 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach Szkoły w szczególności te, które dotyczą praw 

i obowiązków Ucznia. 

 

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru Nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna 

Samorządu, redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, 

sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

7. Uczniowie mają prawo powołać Rzecznika Praw Ucznia – mediatora w razie sytuacji 

konfliktowych.  

 

8. Samorząd Uczniowski uczestniczy także w tworzeniu i modyfikacji „Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kochanowskiego w Warszawie”. 

 

 

Rozdział 4. 

Organizacja Szkoły 

 

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

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania.  

 

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zainteresowań 

Uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły, wyznacza na 

początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału liceum listę przedmiotów ujętych  

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.  

 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę Pracowników szkoły, 

w tym Pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.  

 

4. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły przedstawia do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu Szkołę do 30 kwietnia każdego roku, przed rozpoczęciem następnego 

roku szkolnego.  

 

5.Wszelkie zmiany w zakresie zajęć edukacyjnych w trakcie roku szkolnego są dołączane do 

arkusza w postaci odpowiedniego aneksu.  



9 

 

 

§ 24.1. Dyrektor Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły i planu 

finansowego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, w tym 

wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia ich 

prawidłowej realizacji). 

 

 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z Uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

 

 3. Liczbę Uczniów w oddziale uzgadnia się z organem prowadzącym Szkołę w celu 

zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania i zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Liczba Uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 36 osób. 

4. Kalendarz roku szkolnego określają odrębne przepisy i odpowiednie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej.  

 

5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres kończy się przed 31 stycznia. Okres 

pierwszy zamyka posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji.  

 

§ 25.1. Organ prowadzący Szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w przypadku, gdy 

na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa Uczniów związane z utrudnieniem 

w:  

1) dotarciu Ucznia do Szkoły lub powrotem ze Szkoły; 

2) realizacji zajęć w Szkole w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub 

międzynarodowych.  

 

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 

wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu Uczniów.  

 

§ 26.1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo-lekcyjny.  

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

 

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów własnych, innowacji i eksperymentów dydaktycznych, a także 

innych szczególnych wydarzeń na terenie Szkoły, możliwe jest ustalenie innego czasu trwania 

lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora Szkoły.  

 

§ 27. Podział oddziałów na grupy i ewentualne tworzenie grup międzyoddziałowych ustala 

Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 28.1. Szkoła, w miarę posiadanych możliwości i zasobów, wprowadza przedmioty dodatkowe 

oraz organizuje zajęcia pozalekcyjne.  

 

2. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być prowadzone w formie wycieczek.  

 

3. Zasady organizowania wycieczek określa „Regulamin wycieczek szkolnych” uchwalany 

przez Radę Pedagogiczną.  
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4. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej Szkoła może prowadzić wymianę młodzieży  

z innymi szkołami.  

 

§ 29. W szkole funkcjonuje Biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych. Szczegółowe zadania Nauczyciela Bibliotekarza oraz cele i zadania 

Biblioteki i Czytelni zawarte są w rozdziale 11. 

 

§ 30.1. Celem zapewnienia Uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły pełnione są dyżury 

nauczycielskie. Plan dyżurów ustala Wicedyrektor Szkoły.  

 

2. Każdy Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić po zajęciach jakość sprzętu. Niezgłoszenie 

żadnych usterek oznacza pełną gotowość sprzętu do następnych zajęć.  

 

3. Po każdej dłuższej przerwie w nauce komisja powołana przez Dyrektora Szkoły dokonuje 

przeglądu Szkoły i przekazuje kopie protokołu do organu prowadzącego Szkołę.  

 

4. Uczniowie pozostają pod opieką Nauczycieli w godzinach określonych w planie zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wszelkie zmiany w planie lekcji spowodowane długotrwałą 

nieobecnością Nauczyciela powinny być podane do wiadomości Uczniów co najmniej na dzień 

przed zmianami, z wyjątkiem wypadków losowych.  

 

5. Uczeń może zostać zwolniony wcześniej do domu na podstawie pisemnej (w wyjątkowych 

wypadkach telefonicznej) prośby Rodziców, zaakceptowanej przez Wychowawcę, tylko  

w szczególnych przypadkach przez Dyrektora Szkoły. Wychowawca w miarę możliwości 

odnotowuje fakt wcześniejszego wyjścia w dzienniku elektronicznym.  

 

6. W czasie specjalistycznych zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, imprez sportowych, itp. 

oprócz Nauczycieli Szkoły opiekę nad Uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi 

została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.  

 

 

§ 31.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z Nauczycieli, 

zwanemu Wychowawcą. W szczególnych wypadkach Wychowawca może mieć pod opieką 

dwie klasy, w których jest jednocześnie Nauczycielem.  

 

2. Rodzice Uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem  

o zmianę Wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany 

przez 2/3 Rodziców danego oddziału. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego i poinformowania Zainteresowanych o zajętym stanowisku w 

terminie 31 dni od daty otrzymania wniosku.  

 

3. Dyrektor może odwołać Wychowawcę z pełnionej funkcji na jego wniosek w przypadku 

braku możliwości skutecznego prowadzenia przez niego działań wychowawczo-opiekuńczych.  

 

§ 32.1. Szczegółowe kryteria rekrutacji na dany rok szkolny, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra właściwego do spraw oświaty oraz zarządzeniem Kuratora Oświaty, ogłasza Dyrektor 

Szkoły nie później niż sześć miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

 

2. Wszystkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, 

powołana przez Dyrektora Szkoły.  
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§ 33.1. Decyzję o przyjęciu do oddziału pierwszego Ucznia powracającego z zagranicy 

podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie:  

1) sprawdzianu z wiedzy humanistycznej z językiem polskim oraz wiedzy matematyczno-

przyrodniczej. W uzasadnionym przypadku możliwe jest odstąpienie od jednego bądź obu 

sprawdzianów; 

2) świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki w szkole za granicą; 

3) rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

§ 34.1. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu do Szkoły lub przeniesieniu Ucznia  

z klasy do klasy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie:  

1) świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki; 

2) ocen cząstkowych uzyskanych w bieżącym roku szkolnym; 

3) egzaminów z przedmiotów nauczanych w danym oddziale w zakresie rozszerzonym; 

4) rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

2. Dyrektor Szkoły może na prośbę Ucznia lub jego Rodziców odstąpić od egzaminów 

wymienionych w ust. 1 pod warunkiem zaliczenia przez Ucznia różnic programowych do końca 

roku szkolnego. W przypadku niespełnienia tego warunku z jednego lub więcej przedmiotów 

Uczeń otrzymuje niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych przedmiotów. Zasady 

zaliczenia przez Ucznia materiału z poszczególnych przedmiotów ujmuje kontrakt podpisany 

przez Dyrektora, Rodzica i danego Ucznia.  

 

3. Uczeń przyjęty do Szkoły do klasy II, III lub IV jest zobowiązany zaliczyć przedmioty, 

których program nauczania został zrealizowany do końca w danym oddziale w latach 

poprzednich, a nie został zrealizowany przez Ucznia w poprzedniej szkole, do końca półrocza, 

w którym został przyjęty. 

 

4. Rekrutacja uzupełniająca do klasy I odbywa się na początku drugiego półrocza, a do klas II, 

III, IV odbywa się na początku pierwszego i drugiego półrocza. 

 

 

Rozdział 5. 

Zakres zadań Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły 

 

§ 35.1. W szkole zatrudnia się Nauczycieli oraz Pracowników nie będących nauczycielami. 

 

2. Zasady zatrudniania Nauczycieli i innych Pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 36.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, odpowiada za jakość i wyniki 

tej pracy oraz bezpieczeństwo Uczniów powierzonych jego opiece w granicach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do bezstronności i obiektywizmu w ocenie Uczniów. Nie może 

w żaden sposób dyskryminować Uczniów ze względu na ich pochodzenie, narodowość, religię, 

wygląd czy indywidualne poglądy. 
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3. W szczególności Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad klasyfikowania  

i oceniania Uczniów określonych w niniejszym statucie, Przedmiotowych Systemach 

Oceniania, zasadach wystawiania oceny z zachowania oraz „Regulaminie Rady 

Pedagogicznej”. 

 

4. Do zadań Nauczycieli należy w szczególności: 

1) realizowanie wybranego programu nauczania; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego Uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

4) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

5) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 

6) przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej; 

7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt stanowiący wyposażenie Szkoły. 

 

5. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, 

przedstawia Dyrektorowi Szkoły. 

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej współpracy z Rodzicami Uczniów.  

W szczególności przedstawia: 

1) zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i Szkole; 

2) zakresy wymagań na poszczególne oceny szkolne; 

3) rzetelną informację na temat Ucznia, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności  

w nauce. 

 

7. Nauczyciel uczestniczy w organizowanych w Szkole spotkaniach z Rodzicami oraz 

kontaktuje się z Rodzicami Uczniów w innych uzgodnionych terminach. 

 

§ 37.1. Wychowawca oddziału odgrywa zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. 

Inspiruje i wspomaga zespołowe i indywidualne działania Uczniów, podejmuje rolę mediatora 

w kwestiach spornych. 

 

2. Do zadań Wychowawcy należy w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich Uczniów; 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z Rodzicami Uczniów, udzielanie informacji, 

porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów; 

3) planowanie i organizowanie wspólnie z Uczniami i ich Rodzicami różnych form życia 

zespołowego, które rozwijają i integrują zespół; 

4) współdziałanie z Nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi  

i koordynowanie działań wychowawczych; 

5) współpraca z Pedagogiem/Psychologiem szkolnym; 

6)  kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez Wychowanków; 
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7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy; 

8) dokonywanie oceny i analiza wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej; 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

 

3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych  

i naukowych. 

 

4. Nauczyciel Wychowawca ustala treści i formy zajęć na godzinach będących w jego 

dyspozycji, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań Wychowanków. 

 

§ 38. Do zadań Pedagoga/Psychologa szkolnego należy: 

1) udzielanie Uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych; 

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży; 

3) organizowanie różnych form terapii dla Uczniów z objawami niedostosowania 

społecznego; 

4)  rozpoznawanie warunków życia i nauki Uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej 

współpracy z Wychowawcami klas; 

5)  udzielanie Uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia; 

6) udzielanie porad Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

7)  wnioskowanie o kierowanie Uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej i właściwych organizacji pozarządowych; 

8)  koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

9) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w Szkole; 

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 39.1. Nauczyciel Bibliotekarz w ramach czasu pracy zobowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, w tym: lekcje biblioteczne, na których 

omawiane są zasady funkcjonowania Biblioteki, zasady korzystania z katalogu komputerowego 

Mol Net Plus; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania Uczniów. 

 

2.  Nauczyciel Bibliotekarz pielęgnuje historię Szkoły poprzez m. in. udostępnianie Kronik   

Szkolnych, pamięta o ważnych wydarzeniach historycznych, kultywuje tradycję obchodzenia 

świąt w Polsce. 

 

3. Nauczyciel Bibliotekarz upowszechnia czytelnictwo poprzez organizowanie konkursów, 

uroczystości szkolnych, gazetek, wystaw, spotkań z autorami. 
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4. Nauczyciel Bibliotekarz nadzoruje pracę Uczniów, dba o ich bezpieczeństwo i doradza  

w doborze literatury. 

 

5.  Nauczyciel Bibliotekarz: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje, ewidencjonuje, udostępnia zbiory Biblioteki, dba o ich 

ochronę i renowację; 

2) stosuje się do aktualnych norm, zasad i instrukcji katalogowania materiałów bibliotecznych; 

3) udostępnia zbiory Biblioteki użytkownikom w formie wypożyczeń indywidualnych oraz 

wypożyczeń do pracowni przedmiotowych; 

4) rozbudza i rozwija zainteresowania czytelnicze związane z indywidualną nauką; 

5) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych; 

6) przeprowadza analizę poziomu czytelnictwa; 

7) analizuje rynek wydawniczy; 

8)  przeprowadza selekcję zbiorów; 

9) prowadzi statystykę wypożyczeń; 

10)  przeprowadza skontrum zbiorów bibliotecznych; 

11) przechowuje dokumentację dotyczącą kontroli zbiorów; 

12) prowadzi dziennik Biblioteki, opracowuje plany, sprawozdania, regulaminy; 

13) uczestniczy w formach samodoskonalenia, konferencjach i warsztatach; 

14) systematycznie uzupełnia księgozbiór o nowe egzemplarze, w tym literaturę fachową 

 z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej; 

15) ściśle współpracuje z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi; 

16) uczy samodzielnego uczenia się Uczniów (zdobywania wiedzy, współpracy, planowania, 

znajdowania informacji i ich gromadzenia, wyboru i oceny, organizowania i przechowywania, 

wykorzystywania i prezentowania, a także oceniania), skutecznego pracowania w grupie, 

wykorzystywania informacji i technik informacyjnych w sposób odpowiedzialny i etyczny. 

 

 

Rozdział 6. 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania 

 

§ 40.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne Ucznia; 

2) zachowanie Ucznia. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia polega na rozpoznawaniu przez Nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
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3. Ocenianie zachowania Ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę klasy, 

Nauczycieli oraz Uczniów danej klasy stopnia respektowania przez Ucznia prawa szkolnego, 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

§ 41. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich 

Rodziców o opisanych w tym statucie: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

z zachowania; 

3) skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 42.1. W Szkole mogą być stosowane różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Uczniów: 

1) jednogodzinne i dłuższe prace klasowe z określonego działu; 

2) co najmniej jeden w cyklu kształcenia próbny egzamin zewnętrzny o czasie trwania zgodnym 

z egzaminami organizowanymi przez CKE; 

3)  maksymalnie dwudziestominutowe kartkówki z trzech ostatnich lekcji; 

4) pisemne prace domowe; 

5) referaty; 

6) prezentacje; 

7) projekty; 

8) odpowiedzi ustne; 

9) ćwiczenia praktyczne; 

10) aktywność na lekcji. 

 

2. Wyboru form i ich oceniania dokonują Nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę 

przedmiotu i oddziału. 

 

3. Minimalna liczba ocen cząstkowych w okresie wynosi: 

 

1) dwie z przedmiotów, z których lekcje odbywają się jeden raz w tygodniu; 

2) trzy z przedmiotów, z których lekcje odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu. 

 

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych. 

 

5. Nieprzygotowania nie dotyczą długoterminowych prac domowych, zapowiedzianych co 

najmniej na tydzień wcześniej oraz prac klasowych. 

 

6. Prace klasowe są obowiązkowe. W razie nieobecności Ucznia na sprawdzianie/pracy 

klasowej powinien on na najbliższej lekcji (nie później niż w ciągu tygodnia) po powrocie 

ustalić z Nauczycielem termin jego zaliczenia.  

 

7.Uczniowie mogą poprawiać sprawdziany/prace klasowe, ale nie kartkówki. 
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8. Próba użycia urządzeń elektronicznych, w tym telefonu komórkowego, podczas pracy 

klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej skutkuje oceną niedostateczną z danej pracy 

klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

 

9. Ocena śródroczna i roczna z danego przedmiotu nie musi stanowić średniej arytmetycznej 

ocen cząstkowych. 

 

10. Kryteria oceniania z danego przedmiotu ustalają Zespoły Przedmiotowe i formułują 

Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez Ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

12. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 

 

§ 43.1. Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z zajęć wychowania fizycznego 

oraz informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii. 

 

2. Zwolnienia semestralne lub całoroczne (z wychowania fizycznego, informatyki) należy 

dostarczyć do prowadzącego klasę Nauczyciela w terminie do końca października każdego 

nowego roku szkolnego. W sytuacji niedotrzymania terminu z przyczyn obiektywnych, Rodzic 

jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia (na piśmie) o chorobie i dysfunkcjach dziecka, 

do czasu wystawienia zaświadczenia lekarskiego. 

 

3. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej oraz na pisemny wniosek Rodziców Dyrektor Szkoły zwalnia z nauki drugiego 

języka obcego do końca etapu kształcenia Ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

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

Aspergera. 

 

4. W przypadku zwolnienia Ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

5. W przypadku zwolnienia Ucznia z zajęć w drugim półroczu zamiast rocznej oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” niezależnie od śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

 

§ 44.1. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z Uczniem na obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych Ucznia. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest 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 ustaleń zawartych w opracowanym dla Ucznia indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w opracowanym dla Ucznia planie działań wspierających; 
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach 

w uczeniu – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w wypracowanym dla Ucznia planie 

działań wspierających; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w opracowanym dla 

Ucznia planie działań wspierających. 

 

§ 45.1. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali: 

1) celujący – 6; 

2) bardzo dobry – 5; 

3) dobry – 4; 

4) dostateczny – 3; 

5) dopuszczający – 2; 

6) niedostateczny – 1. 

 

2. Oceny bieżące oraz śródroczne ustala się według skali przedstawionej w ust. 1. Dopuszcza 

się dodanie "+" do ocen: bdb., db., dst., dop., ndst. oraz dodanie "-" do ocen cel., bdb., db., dst., 

dop., ale jedynie w odniesieniu do ocen bieżących.  

 

3. Z przedmiotów dodatkowych i pozalekcyjnych może być wystawiona ocena lub 

wykorzystana forma słowna „zaliczono”, jeśli nie jest to regulowane odrębnymi przepisami. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotów dodatkowych i pozalekcyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

 

§ 46.1. W Szkole obowiązują następujące oceny klasyfikacyjne oraz ogólne kryteria ich 

ustalania: 

1) celujący, 6, cel.; 

ocenę tę otrzymuje Uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez Nauczyciela programie nauczania, są 

oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu; 

2) bardzo dobry, 5, bdb.; 

ocenę tę otrzymuje Uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez Nauczyciela programie nauczania; 

3) dobry, 4, db.; 

ocenę tę otrzymuje Uczeń, u którego opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych                              

w realizowanym przez Nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje 

żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; 

4) dostateczny, 3, dst.; 

ocenę tę otrzymuje Uczeń, który opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości  

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez Nauczyciela programie nauczania, co może 

oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach 

danego programu (dziedziny edukacji); 

5) dopuszczający, 2, dop.; 

Ocenę tę otrzymuje Uczeń, u którego opanowanie wiadomości przewidzianych  

w realizowanym przez Nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod 

znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) 

i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych; 
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6) niedostateczny, 1, ndst.; 

ocenę tę otrzymuje Uczeń, który wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym 

przez Nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację 

opanowania kolejnych treści danych zajęć edukacyjnych (dziedziny edukacji) i zasadniczo 

utrudnia kształcenie w zakresie zajęć edukacyjnych pokrewnych. 

 

2. Szczegółowe kryteria ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają 

Nauczyciele. (PSO) 

 

§ 47.1. Oceny są jawne dla Ucznia i jego Rodziców. 

 

2. Na wniosek Ucznia lub jego Rodziców Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie 

informacji ustnej. 

 

3. Uzasadnienie powinno uwzględniać ocenę wysiłku, zaangażowania i wkładu pracy Ucznia 

w uzyskany wynik. 

 

4. Na pisemny wniosek Rodziców Ucznia złożony u Dyrektora Szkoły Nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę roczną w ciągu 7 dni w formie pisemnej. 

 

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

oceniania Ucznia jest udostępniana do wglądu Uczniowi lub jego Rodzicom.  

 

§ 48.1. Powinnością Ucznia jest uczestnictwo we wszystkich obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych. 

 

2. Usprawiedliwić można tylko nieobecności spowodowane chorobą lub inną ważną przyczyną. 

 

3. Nieobecności usprawiedliwia Wychowawca Ucznia na wniosek Rodziców. 

 

4. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności należy przedstawić Wychowawcy klasy 

najpóźniej na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie do Szkoły. 

 

5. Każdorazowo Wychowawca decyduje, czy podany we wniosku powód nieobecności jest 

ważny. W przypadku negatywnej decyzji odmawia usprawiedliwienia nieobecności Ucznia. 

 

§ 49.1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania Ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) pilność i systematyczność Ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych, to jest: 

a) sumienność w nauce i wywiązywanie się z innych obowiązków szkolnych, 
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b)  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

c) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, 

d) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce, 

e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, 

f) dbanie o mienie Szkoły, własność społeczną i indywidualną. 

2) przestrzeganie przez Ucznia norm współżycia społecznego, jakimi są: 

a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło, 

b) sposób bycia nienaruszający godności własnej, 

c) dbałość o kulturę słowa, umiejętność kulturalnego uczestnictwa w dyskusji, 

d) dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom, 

e) dbałość o higienę osobistą schludny wygląd, dbałość o ład i estetykę otoczenia, 

f) identyfikację Ucznia z celami społecznie wartościowymi, to znaczy: 

- wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę, 

- udzielanie pomocy innym, 

- inicjowanie i wykonywanie pożytecznych prac na rzecz klasy, Szkoły, środowiska, 

g) umiejętne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za wyniki jego pracy. 

 

3. Ocena z zachowania winna wyrażać opinię o stopniu przestrzegania norm postępowania, 

służyć indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych i aktywizacji Uczniów w procesie 

wychowania. 

 

4. Przyjmuje się następujące kryteria ocen z zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje Uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez 

zarzutu, wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów, podejmuje się działań na rzecz 

klasy i Szkoły, może być wzorem do naśladowania dla innych Uczniów. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje Uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny  

i wyróżnia się dodatkowymi działaniami na rzecz Szkoły, klasy, kolegów. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje Uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny.  

4) Ocenę poprawną otrzymuje Uczeń, który na ogół spełnia wymagania zawarte w treści oceny, 

a w przypadku uchybień – zastosowanie środków wychowawczych przynosi oczekiwane 

rezultaty. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje Uczeń, który nie spełnia wymagań zawartych w treści 

oceny, a stosowane przez Szkołę i Dom Rodzinny środki wychowawcze nie są w pełni 

skuteczne. 

6) Ocenę naganną otrzymuje Uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny,  

a stosowane przez Szkołę i Dom Rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku,  

w szczególności - każdy Uczeń, który dopuścił się kradzieży, szantażu, poważnie naruszył 

godność innej osoby, umyślnie niszczył cudzą własność, wykazał się rażącą niesubordynacją, 

wniósł, posiadał narkotyki lub inne środki psychoaktywne lub/i przebywał a terenie Szkoły pod 

ich wpływem. Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią z zachowania i nie wykazuje jego 

poprawy w dalszej części roku szkolnego, otrzymuje roczną ocenę naganną z zachowania. 

 

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 
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6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu Szkoły przez Ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

7. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala Wychowawca, biorąc pod uwagę: 

1)   swoje spostrzeżenia; 

2) uwagi Nauczycieli, innych Pracowników Szkoły oraz Uczniów zgłoszone do Wychowawcy 

klasy; 

3) opinie Nauczycieli przekazywane przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; 

4) stosowanie się do zarządzeń i poleceń Dyrektora Szkoły, Wychowawcy klasy i innych 

Nauczycieli; 

5) przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych; 

6) respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych, przestrzeganie zasad kultury i 

współżycia społecznego; 

7) samoocenę Ucznia. 

 

§ 50.1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych Ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  

i zachowania Ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w Statucie Szkoły – śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnich 

dwóch tygodniach pierwszego semestru. 

 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej Nauczyciele 

zobowiązani są do poinformowania Ucznia i jego Rodziców o przewidywanych ocenach  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Czynią to w następujący sposób: 

1) nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją Nauczyciel przedmiotu informuje 

Uczniów i Wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach i wpisuje je do dziennika (ocena 

przewidywana nie jest ostateczną oceną klasyfikacyjną); 

2) Wychowawca informuje Rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego  

o zagrożeniu oceną niedostateczną. 

 

5. Ostateczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów, a także oceny z zachowania są ustalane 

najpóźniej jeden dzień przed klasyfikacją. 

 

6. Ustaloną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną na koniec pierwszego semestru Uczeń 

powinien zaliczyć w pierwszych tygodniach następnego semestru. Zaliczenie odbywa się  

w formie i terminie uzgodnionym z Nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Zaliczenie 

wyraża się stopniem w przyjętej skali ocen i odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym wraz z datą 

dzienną i informacją o poprawieniu lub niepoprawieniu oceny. 
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7. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bierze się pod uwagę przy ustalaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych Ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w okresie programowo wyższym lub w klasie 

programowo wyższej Szkoła, w miarę możliwości, stwarza Uczniowi szansę uzupełnienia 

braków poprzez: 

1) pomoc w zaplanowaniu prac, które Uczeń powinien wykonać, by uzupełnić braki; 

udzielenie wskazówek oraz udostępnienie materiałów; 

2)  umożliwienie dostępu do pomocy naukowych zgromadzonych w szkole w terminie 

uzgodnionym z Nauczycielem. 

 

9. Ustalona przez Nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

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

z zachowania. 

 

11. Ocena roczna może zostać poprawiona jedynie poprzez przeprowadzenie egzaminu 

poprawkowego w formule przedstawionej w Statucie (§52) w przypadku, gdy: 

1) Uczeń nie wywiązywał się z obowiązku szkolnego; 

2) w rażący sposób ignorował zajęcia z danego przedmiotu; 

3) nie potrafi przedstawić obiektywnych przyczyn, dla których ocena roczna mogłaby podlegać 

zmianie (zgodnie z prawem oświatowym). 

 

§ 51.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak 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 lub z powodu braku ocen. 

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

3. Na wniosek Ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na wniosek jego Rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń: 

1) realizujący indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek nauki poza Szkołą. 

 

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

klasyfikacyjny z wychowania fizycznego oraz informatyki ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Uczniem i jego Rodzicami. 
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7. Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, o którym mowa w ust. 2., 3. i 4. pkt 1), przeprowadza 

Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, 

Nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnienie przez Ucznia obowiązku nauki 

poza Szkołą lub na zmianę szkoły albo klasy. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z Uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), oraz z jego 

Rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których Uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

 

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

Rodzice Ucznia. 

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu oraz uzyskaną ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemną pracę Ucznia i zwięzłą informację o przebiegu egzaminu ustnego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen Ucznia. 

 

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

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

przez Dyrektora Szkoły. 

 

13. W przypadku nieklasyfikowania Ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

 

14. Ustalona przez Nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 52.1. 

 

15. Ustalona przez Nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 52.1.  

 

16. Ustalona przez Wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 52.1. 

 

§ 52.1. Uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  

z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
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oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

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

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności Ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), 

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności Ucznia uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami. 

 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch Nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) Wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) Pedagog/Psycholog szkolny 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. pkt. 1) b), może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

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

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności Ucznia, o którym mowa w ust. 2. pkt. 1), 

c) zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu wiadomości i umiejętności Ucznia oraz 

ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen Ucznia. 

 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7. pkt. 1), dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach Ucznia. 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności Ucznia, o którym mowa w ust. 2. pkt. 1), w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 53.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy Szkołę, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

 

2. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  

w klasie programowo wyższej. 

 

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

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

4. Uczeń, który uzyskał średnią ocen na koniec roku co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 

 

5. Absolwent Szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem, jeżeli  

w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

 

§ 54.1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 
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2. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część 

pisemna trwa nie dłużej niż 90 minut, a część ustna 20 minut. Egzamin poprawkowy  

z wychowania fizycznego oraz informatyki 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 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 

3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego Nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. Może to być również Nauczyciel uczący w innej szkole. 

 

6. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala Egzaminator, a zatwierdza Przewodniczący 

komisji. 

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu załącza się pisemną pracę Ucznia i zwięzłą informację o przebiegu egzaminu 

ustnego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia. 

 

8. Dyrektor Szkoły ustala dodatkowy termin Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych 

nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym czasie. Dodatkowy termin egzaminu 

poprawkowego musi zostać wyznaczony nie później niż do końca września. 

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  

z zastrzeżeniem § 53. ust. 2. 

 

 

 

 

Rozdział 7. 

Prawa i obowiązki Uczniów 

 

§ 55. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego kształci i wychowuje 

Uczniów zgodnie z zasadami, dla których zostało powołane. 
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§ 56.1. Uczeń ma prawo: 

1) do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności.  

W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany, np. ze względu na 

pochodzenie, rasę, narodowość, wyznawaną religię i wyznawane poglądy, wygląd lub stan 

zdrowia; 

2) do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża to uczuć innych osób, nie 

narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

3) do wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez:  

a) uczestniczenie we wszelkich formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę 

(np. kołach zainteresowań, obozach, wycieczkach, itp.), 

b) pracę w Samorządzie Uczniowskim na zasadach określonych „Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego”, 

c) organizowanie na terenie Szkoły innych form działalności z wyjątkiem działalności 

politycznej – pod warunkiem uzyskania na to zgody Dyrektora szkoły, 

4) do jawnej oceny swojej wiedzy; 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Uczeń ma prawo do realizowania indywidualnego toku 

nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie. O przyznaniu tych uprawnień decyduje 

Rada Pedagogiczna; 

 

3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, co regulują Przedmiotowe Systemy 

Oceniania. 

 

4. W przypadku naruszenia praw ucznia Uczeń ma prawo zwrócić się do Dyrektora Szkoły  

z pisemną skargą zawierającą uzasadnienie. Dyrektor rozpatruje skargę sam lub z innymi 

organami Szkoły i udziela odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 § 57. Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie września nie otrzymują ocen 

niedostatecznych – do okresu tego nie są wliczane zajęcia prowadzone w ramach obozu 

integracyjnego. 

 

§ 58.1. W ciągu tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż trzy prace klasowe i nie więcej 

niż jedna w ciągu dnia nauki. Do tego limitu nie wlicza się prac klasowych z języków obcych 

w grupach międzyoddziałowych oraz prac klasowych, których termin został zmieniony na 

prośbę Uczniów. 

 

2. Każda praca klasowa musi być zapowiedziana co najmniej na tydzień wcześniej. Jej temat  

i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony. Nauczyciel ma obowiązek 

oddania i omówienia ocenionych prac w terminie nie późniejszym niż trzy tygodnie po pracy 

klasowej, chyba że zachodzą okoliczności losowe, które to uniemożliwiają (np. choroba, 

wyjazd służbowy). 

 

3. W wypadku nieuzasadnionego naruszenia przez Nauczyciela trzytygodniowego terminu 

oddawania prac klasowych z powodów nieuwzględnionych w ust. 2 wstawienie oceny 

uzależnione jest od woli Ucznia. 
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4. W dniu pracy klasowej Nauczyciele przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin 

wynosi trzy i więcej, powinni w miarę możliwości ograniczyć inne formy sprawdzania wiedzy 

(kartkówki, odpytywanie, itp.). 

 

5. Niezapowiedziane mogą być tylko maksymalnie dwudziestominutowe kartkówki 

obejmujące bieżący materiał, którego opanowanie jest niezbędne do aktywnego udziału  

w lekcji. 

 

6. W przypadku usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności Ucznia (co najmniej tydzień i co 

najmniej pięć kolejnych lekcji danego przedmiotu), bezpośrednio po jego powrocie do szkoły 

Nauczyciele są zobowiązani do przesunięcia terminu ewentualnego sprawdzania jego 

wiadomości. 

 

§ 59.1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności; 

2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu oddziału; 

3) punktualnie uczęszczać na lekcje; 

4) godnie reprezentować Szkołę; 

5) odnosić się z szacunkiem do Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły, innych Uczniów 

oraz ich Rodziców; 

6) dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią; 

7)  dbać o własne zdrowie, przestrzegać zasad higieny; 

8) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; 

9) wyłączyć na czas trwania zajęć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne, chyba, 

że ich użycie jest uzasadnione na lekcji i dopuszczone przez Nauczyciela przedmiotu; 

10) systematycznie uczęszczać na lekcje od początku do końca roku szkolnego – w przypadku 

opuszczania lekcji po wystawieniu oceny rocznej Wychowawca ma prawo do obniżenia 

Uczniowi oceny z zachowania; 

11) zapoznać się ze Statutem Szkoły. 

 

2.  Uczeń niepełnoletni ma obowiązek przedstawić pisemną prośbę Rodziców  

o usprawiedliwienie nieobecności. Jeśli prośba dotyczy zwolnienia z lekcji w danym dniu, 

Uczeń musi przedstawić ją Wychowawcy lub Dyrekcji przed wyjściem ze Szkoły. 

 

3. Rodzice powinni wcześniej powiadomić Wychowawcę swojego dziecka o dłuższych, 

planowanych, a przypadających na czas zajęć szkolnych, wyjazdach wypoczynkowych, 

rodzinnych lub zdrowotnych. 

 

4.  Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub innego przedmiotu, z którego są 

zwolnieni na podstawie odrębnych przepisów, przebywają w tym czasie na terenie Szkoły np. 

w Czytelni. Jeżeli ta lekcja jest pierwszą lub ostatnią w planie lekcji, przychodzą później lub 

wychodzą wcześniej ze Szkoły. 

 Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego pozostają pod opieką Nauczyciela               

wychowania fizycznego. Jeżeli ta lekcja jest pierwszą lub ostatnią w planie lekcji, przychodzą   

później lub wychodzą wcześniej ze Szkoły. 

 

5. Uczeń i jego Rodzice są zobowiązani do naprawienia wyrządzonych przez Ucznia w sposób 

umyślny szkód w mieniu szkolnym. 



28 

 

 

§ 60. Uczniowi w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przerw między nimi, a także w trakcie 

imprez szkolnych nie wolno: 

1) palić papierosów i e-papierosów; 

2) spożywać alkoholu; 

3) stosować narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 

4) podejmować zachowania i wygłaszać podczas reprezentowania Szkoły opinii 

naruszających jej dobre imię; 

5) wychodzić poza teren Szkoły w czasie planowych zajęć; 

6) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych bez zgody Nauczyciela; 

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazu i dźwięku bez zgody i wiedzy 

zainteresowanych; 

8) używać podczas zajęć telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych 

bez zgody Nauczyciela; 

9) wnosić do Szkoły niebezpiecznych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia  

i życia innych Uczniów. 

 

§ 61. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać 

zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki oraz dodatkową pomoc. Decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 62.1. Na terenie Szkoły obowiązuje noszenie schludnego ubioru. 

 

2. Uczniowie nie powinni ubierać się w sposób, który stałby w sprzeczności z charakterem 

Szkoły jako placówki dydaktyczno-wychowawczej. Stanowczo zabroniony jest strój, który 

mógłby wyraźnie urazić inne osoby przebywające na terenie Szkoły poprzez odsłonięcie 

niektórych części ciała oraz wyzywającą kolorystykę lub obraźliwe napisy i symbole. 

 

3. Dyrektor Szkoły może określić dni, w których Uczniowie przychodzą do Szkoły w stroju 

galowym ze względu na odbywające się w tym dniu uroczystości lub wydarzenia na jej terenie. 

 

4. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia natychmiast po wejściu do budynku Szkoły. 

 

 

Rozdział 8. 

Rodzaje nagród i kar, tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

§ 63.1. Za wzorową i przykładną postawę, reprezentowanie Szkoły w sporcie, olimpiadach  

i konkursach przedmiotowych, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wszelkie prace na rzecz 

szkoły i środowiska, Uczniowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwała ustna Wychowawcy klasy wobec Uczniów klasy i na zebraniu Rodziców; 

2) pochwała ustna Dyrektora Szkoły wobec Uczniów Szkoły; 

3) pochwała na piśmie, np. w formie listu pochwalnego Dyrektora Szkoły skierowanego do 

Rodziców; 

4) nagrody książkowe i dyplomy;  
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5) nagrody pieniężne (np. „Jaśki” w jednej z ogłoszonych w danym roku szkolny kategorii).  

 

2. O nagrodę dla Ucznia może zawnioskować: 

1) Rada Pedagogiczna; 

2) Dyrektor Szkoły, Wychowawca klasy;  

3) Rada Rodziców; 

4) zespół uczniowski (np. samorząd klasowy, Samorząd Uczniowski).  

 

3. Pierwsza forma nagrody pozostaje w gestii Wychowawcy klasy, dwie następne – w gestii 

Dyrektora. Pozostałe przyznaje Rada Pedagogiczna i Kapituła Jaśków.  

 

4.Wybitne osiągnięcia Ucznia w konkursach wiedzy, zawodach sportowych odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym. 

 

5. Zastrzeżenia do przyznania nagrody mogą zgłaszać: Samorząd Szkolny, Wychowawca, 

Dyrektor. Może to nastąpić na przykład wtedy, gdy Uczeń zgłoszony do nagrody za wysokie 

osiągnięcia w nauce czy sporcie, równocześnie lekceważąco traktuje kolegów i koleżanki lub 

Pracowników szkoły.   

 

§ 64.1. Za naruszanie postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów szkolnych 

przewidziane są następujące konsekwencje: 

1) upomnienie ustne Wychowawcy w obecności Uczniów danej klasy; 

Upomnienia ustnego udziela się Uczniowi za lekceważenie nauki i innych obowiązków 

szkolnych oraz naruszenie porządku szkolnego w stopniu niezagrażającym zdrowiu lub życiu 

członków społeczności szkolnej lub za naganne postępowanie, które nie narusza w sposób 

rażący norm współżycia społecznego. 

2) upomnienie Wychowawcy w formie pisemnej i ograniczenie możliwości reprezentowania 

Szkoły lub ograniczenie uczestnictwa Ucznia w życiu sportowym i rozrywkowym Szkoły do 

czasu uzyskania pozytywnej opinii Wychowawcy, zgodnie z regulaminem oceny z zachowania; 

3) upomnienie ustne Dyrektora Szkoły; 

4) ostrzeżenie udzielone Uczniowi przez Dyrektora w formie pisemnej w obecności 

Wychowawcy z powiadomieniem Rodziców; 

5) nagana udzielona Uczniowi przez Dyrektora w formie pisemnej w obecności 

Wychowawcy i Rodziców Ucznia; 

 

2. Ostrzeżenia lub nagany pisemnej udziela się Uczniowi, który w sposób rażący naruszył 

porządek szkolny lub normy współżycia społecznego, np. jego zachowanie było źródłem 

zagrożenia zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej, jego zachowanie naruszyło 

godność członków społeczności szkolnej, niszczył mienie szkolne lub cudze, korzystał  

z niedozwolonych form pomocy na egzaminach lub ich udzielał.  

 

3. Konsekwencją udzielenia ostrzeżenia lub nagany w formie pisemnej może być: 

1) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie; 

2) pozbawienie funkcji pełnionych w Szkole; 
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3) prace społeczne na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego za zgodą Rodziców; 

4) skreślenie z listy Uczniów. 

 

4. Udzielenie nagany pisemnej powinno być odnotowane w protokole z posiedzenia najbliższej 

Rady Pedagogicznej. 

 

5. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od wymierzenia kary, jeśli Uczeń 

wykona określone działania na rzecz społeczności szkolnej lub środowiska lokalnego. 

 

6. Od kar nałożonych przez Wychowawcę Uczniowi lub jego Rodzicom przysługuje prawo 

odwołania się w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania 

wiadomości o ukaraniu. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego wniesienia. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

 

7. Od kar nałożonych na Ucznia przez Dyrektora Szkoły Uczeń lub jego Rodzice mają prawo 

złożenia do Dyrektora Szkoły pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie, w terminie 7 dni 

od otrzymania informacji o nałożonej karze. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek w terminie 

14 dni od jego wniesienia i podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

Dyrektor powinien także zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego. Decyzja Dyrektora 

Szkoły jest ostateczna. 

 

8. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie kary. 

 

9. Kara podlega wykonaniu po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania. 

 

§ 65.1. Uczeń może zostać skreślony z listy Uczniów za: 

1) stwarzanie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia innych Uczniów lub Pracowników Szkoły; 

2) zachowania rażąco naruszające godność osobistą Pracowników Szkoły i Uczniów; 

3) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej; 

4) wandalizm, rozbój, kradzież, wymuszanie, zastraszanie i inne przestępstwa kryminalne; 

5) spożywanie alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych na terenie Szkoły lub w jej 

okolicach, a także w czasie wyjść, wyjazdów i wszelkich form pracy z Uczniami 

organizowanych poza budynkiem Szkoły; 

6) rozprowadzanie wśród Uczniów Szkoły środków psychoaktywnych, częstowanie innymi 

niedozwolonymi używkami; 

7) fałszowanie dokumentów i podpisów; 

8) nagminne lekceważenie obowiązków szkolnych, w tym za wysoką, nieusprawiedliwioną 

absencję; 

9) niegodne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz; 

 

2. Uczeń, wobec którego została wszczęta procedura skreślenia z listy Uczniów, nie 

reprezentuje Szkoły na uroczystościach odbywających się na zewnątrz oraz nie bierze udziału 

w wycieczkach szkolnych. 
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3. Uczeń, wobec którego została wszczęta procedura skreślenia z listy Uczniów, uczęszcza  

w dalszym ciągu na obowiązkowe zajęcia lekcyjne do chwili, kiedy zostaną wyczerpane 

wszystkie drogi odwoławcze. 

 

4. Uczeń skreślony decyzją Dyrektora Szkoły z listy uczniów automatycznie otrzymuje ocenę 

naganną z zachowania. 

 

§ 66. Skreślenie Ucznia z listy Uczniów następuje na mocy uchwały Rady Pedagogicznej po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego wg następującego trybu: 

1) Nauczyciel informuje Dyrektora Szkoły o wykroczeniu popełnionym przez Ucznia; 

2)  po stwierdzeniu wykroczenia podlegającego karze skreślenia z listy uczniów Dyrektor 

rozpoczyna procedurę; 

3) w trakcie całego postępowania Uczeń ma prawo chodzić do Szkoły; 

4) Dyrektor zwołuje w trybie nadzwyczajnym zebranie Rady Pedagogicznej oraz uzyskuje 

opinię Samorządu Uczniowskiego; 

5) Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, np. Wychowawcę, Pedagoga 

szkolnego, Rzecznika praw Ucznia; 

6) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości 

wychowawczego oddziaływania Szkoły na Ucznia; 

7)  Dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu; 

8) Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinię na temat skreślenia z listy uczniów na piśmie; 

9) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia Ucznia z listy Uczniów. 

Uchwała Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum; 

10) Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, 

po czym wydaje na piśmie decyzję o skreśleniu Ucznia z listy Uczniów; 

 11)  jeżeli Uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego Rodzice. Jeżeli nie ma 

możliwości odbioru decyzji przez Rodziców, pismo wysyłane jest pocztą – listem poleconym, 

za potwierdzeniem odbioru; 

12) Uczeń i jego Rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, łącznie  

z protokołami zeznań i protokołem Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka; 

13) Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu wskazanego  

w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia (nie zaś wydania) decyzji; 

14) jeżeli Uczeń lub jego Rodzice wniosą odwołanie, Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni 

ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe 

fakty; 

15)  jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie; 

16) jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest zobowiązany przesłać 

odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego – Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty, który ponownie bada sprawę. 

 

 



32 

 

Rozdział 9. 

Sposób organizacji i realizacji działań w ramach wolontariatu 

 

§ 67.1. Szkoła zapewnia kształtowanie u Uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając 

Uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu. 

 

2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu Uczniów w życiu społecznym. 

 

3. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, 

fundacjami, których celem jest kształcenie świadomości obywatelskiej, postaw 

demokratycznych wśród młodzieży, pomoc słabszym i wykluczonym. 

 

4. Dyrektor Szkoły podejmuje współpracę w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Radą 

Rodziców i SZU. 

 

5. Każdy Uczeń Szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody 

Rodziców. 

 

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

w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

 

7. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie 

utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

8. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym kole wolontariusza, nad którym opiekę 

sprawuje Nauczyciel.  

 

9. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Koła Wolontariatu określa regulamin Koła, 

opracowany przez Nauczyciela będącego Opiekunem w uzgodnieniu z Dyrektorem oraz Radą 

Wolontariatu i Radą Rodziców. 

 

§ 68. Do celów i zadań wolontariatu należą: 

1) zapoznanie Uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowania; 

2) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka; 

3) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza Szkołą; 

4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;  

5) kształtowanie postaw prospołecznych; 

6) kreowanie wizerunku Szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

7) podejmowanie w Szkole działań w zakresie pomocy koleżeńskiej; 

8) podejmowanie działań na rzecz środowiska. 

  

 

Rozdział 10. 

Formy opieki i pomocy Uczniom 
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§ 69.1.  Dla Uczniów mających trudności w nauce i Uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

Szkoła może organizować zajęcia wyrównawcze i korekcyjne w ramach swoich możliwości 

kadrowo-organizacyjnych.  

 

2.  Dla Uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki  

i pomocy psychologiczno-pedagogicznej z udziałem Nauczycieli, Rodziców określane są 

indywidualnie.  

 

3. Pomoc dla Uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej udzielana jest po indywidualnym 

rozpatrzeniu wnioski przez Dyrektora Szkoły oraz Radę Rodziców w ramach programów 

prowadzonych przez organ prowadzący. Wniosek złożyć może Uczeń, Rodzic bądź 

Wychowawca za zgodą Ucznia bądź Rodzica.  

 

 

Rozdział 11. 

Organizacja Biblioteki szkolnej 

 

§ 70.1. W szkole istnieje Biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. 

 

2. W Bibliotece Uczniowie wypożyczają i czytają książki, odrabiają lekcje, przygotowują 

prezentacje, uczestniczą w spotkaniach sekcji festiwalowych. W Czytelni są organizowane 

spotkania z zaproszonymi gośćmi w celach edukacyjnych. 

 

3. Biblioteka pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczo-opiekuńczą, kształcącą, informacyjną, 

edukacyjną, kulturotwórczą oraz Multimedialnego Centrum Informacji. 

 

4. Odbiorcami Biblioteki są Uczniowie, Absolwenci, Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice, 

Pracownicy administracji i Pracownicy obsługi. 

 

5. Biblioteka pełni funkcję postawotwórczą, rozwija osobowość Ucznia i przygotowuje do 

funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy, kształtuje aktywnego uczestnika życia 

kulturalnego. 

 

6. Biblioteka rozwija pasje i zainteresowania Uczniów. 

 

7. Pomieszczenia Biblioteki spełniają wymogi BHP. 

 

8. Biblioteka umożliwia dostęp do informacji poprzez wykorzystanie stacjonarnych 

komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, ekranu z rzutnikiem. 

 

9. Czas pracy Biblioteki jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do 

tygodniowego planu, tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

10. W przypadku, gdy zbiory są niedostępne na miejscu, Biblioteka może poinformować  

o dostępności egzemplarzy w innych bibliotekach. 

 

11. Uczniowie wypożyczają zbiory na okres: 

1) roku szkolnego w przypadku podręczników szkolnych ze zbiorów głównych; 

2) miesiąca w przypadku woluminów ze zbioru głównego; 
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3) dwóch dni w przypadku woluminów ze zbioru podręcznego, 

4) wakacji w przypadku woluminów zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

 

12. W Bibliotece: 

1) są gromadzone, opracowywane, przechowywane, chronione zbiory biblioteczne; 

2) udostępnia się następujące zbiory: książki, w tym książki napisane przez Rodziców, 

Uczniów i Nauczycieli, podręczniki, lektury, czasopisma, atlasy, słowniki, repetytoria, 

Almanachy Literackie, oraz zbiory audiowizualne; 

3) prowadzona jest działalność informacyjna, która ma na celu odpowiedzieć na potrzeby 

Uczniów, Nauczycieli, Pracowników obsługi, Rodziców i informować o księgozbiorze 

bibliotecznym innych instytucji związanych z oświatą i edukacją; 

4) kształtuje się kulturę czytelniczą poprzez formę pracy z użytkownikiem. 

 

13. Biblioteka prowadzi badania czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej. 

  

14. Biblioteka współpracuje z Wychowawcami, Nauczycielami, w celu realizacji programów 

nauczania i programów profilaktycznych realizowanych w szkole (prozdrowotnych, 

proekologicznych itp.) oraz wspieraniu Nauczycieli w pracy dydaktycznej i własnej. 

 

15. Biblioteka współuczestniczy w budowaniu jakości pracy Szkoły. 

 

16. Biblioteka współpracuje z księgarniami, wydawnictwami i instytucjami. 

 

17. Biblioteka szkolna promuje swoją działalność w środowisku lokalnym i krajowym,   

w Szkole i poza Szkołą. 

 

18. Biblioteka pozytywnie wpływa na wizerunek Szkoły. 

 

19. W Bibliotece znajduje się regulamin, który szczegółowo opisuje zasady korzystania z niej. 

 

 

Rozdział 12. 

Ceremoniał szkolny 

 

§ 71.1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się  

w szczególności: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej;  

3)  Ślubowanie Uczniów klas pierwszych; 

4)  Święto Patrona Szkoły; 

5)  zakończenie roku szkolnego. 

 

2. Do obowiązków każdego Ucznia należy podkreślenie galowym strojem świąt państwowych 

i szkolnych. 

 

§ 72.1. Szkoła posiada własny sztandar. 

 



35 

 

2. Poza wymienionymi w § 71.1 uroczystościami, sztandar Szkoły może za zgodą Dyrektora 

Szkoły uczestniczyć w: 

1)  uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową; 

2)  uroczystościach pogrzebowych członków społeczności szkolnej; 

3)  ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej. 

 

3. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru Szkoły  

z przestrzeganiem następującego harmonogramu: 

1) wprowadzenie sztandaru;  

2) hymn państwowy; 

3) część oficjalna uroczystości;  

4) wyprowadzenie sztandaru; 

5) część artystyczna. 

 

4. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania. 

 

§ 73.1. W trakcie każdej uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego, jego skład stanowi:  

1) chorąży – Uczeń;  

2) asysta – dwie Uczennice;  

 

2. Poza składem wskazanym w ust. 1, do pocztu należy skład rezerwowy. Rolą rezerwy jest 

uczestnictwo w przeprowadzanych ćwiczeniach oraz gotowość do zastąpienia 

niedysponowanych członków pierwszego składu.  

 

3. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:  

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem  

w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra; 

2) białe rękawiczki.  

 

4. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:  

1) chorąży: ciemne spodnie, biała koszula;  

2) asysta: ciemne spódnice, białe bluzki.  

 

5. W czasie uroczystości zawsze obecna jest minimum jedna osoba z rezerwy.  

 

6. W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, strój 

dobierany jest adekwatnie do warunków.  

 

§ 74.1. Sztandarem opiekuje się Nauczyciel Opiekun pocztu sztandarowego powołany przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

2. Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego 

reprezentowania Szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba o przestrzeganie 

ceremoniału szkolnego, jest obecny na ceremoniach z udziałem pocztu. 

 

§ 75.1. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego wybierani są przez Opiekuna pocztu 

sztandarowego, działającego w porozumieniu z Wychowawcami. 
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2. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest minimum sześciu Uczniów 

cieszących się nienaganną opinią Wychowawcy.   

 

3. Reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym jest dobrowolne. Kadencja pocztu 

ustanawiana jest na cały okres pobierania nauki w liceum. Uczeń może zrezygnować ze 

sprawowanej funkcji. W przypadku rezygnacji dokonuje jej jednak z dbałością o to, by nie 

zaburzyła ona sprawnego funkcjonowania pocztu.  

 

4. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas kończących naukę w liceum, 

następuje uroczyste przekazanie sztandaru z zaprzysiężeniem pierwszego składu pocztu 

sztandarowego. 

 

5. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego szacunku 

dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia Statutowi Szkoły, Uczeń 

może być odwołany z funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek Opiekuna pocztu 

sztandarowego sztandaru. 

 

§ 76.1. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy „Baczność. 

Poczet sztandarowy, sztandar Szkoły wprowadzić” i wyprowadzany „Baczność. Poczet 

sztandarowy, sztandar Szkoły wyprowadzić”. 

 

2. Na czas odśpiewania hymnu państwowego, ślubowania bądź innych wydarzeń, 

wymagających oddania najgłębszego szacunku, chorąży pochyla sztandar pod kątem 45 stopni.  

 

3. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

 

4. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono 

żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem. 

 

§ 77.1. Hymn państwowy w szkole odśpiewywany jest w trakcie uroczystości szkolnych na 

baczność, w obecności sztandaru. Ze względu na powagę uroczystości, hymn odśpiewywany 

jest a’capella, a pierwsze słowa hymnu odśpiewuje Dyrektor Szkoły, Opiekun pocztu 

sztandarowego po wprowadzeniu sztandaru lub wyznaczony w zastępstwie Nauczyciel. 

 

2.  Pozostałe sprawy dotyczące kwestii ceremoniału i stosowania symboli państwowych 

nieuregulowane w powyższym statucie, podlegają przepisom prawa państwowego.  

 

 

Rozdział 13. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

 

§ 78.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana Uczniowi w Szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych Ucznia wynikających z: 

1) szczególnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) choroby przewlekłej; 

4) niedostosowania społecznego; 
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5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) zaburzeń komunikacji językowej; 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) niepowodzeń edukacyjnych; 

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową Ucznia i jego Rodziny 

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego; 

12) innych potrzeb dziecka. 

 

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

1) Rodzicami Uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia Nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz Rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

3.Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 7 w Warszawie przy ul. 

Narbutta 65/71. 

 

4. Szkoła współpracuje z PPP na płaszczyznach: 

1) doradztwa psychologiczno- pedagogicznego; 

2) diagnozy Uczniów w poradni; 

3) realizacja celów i zadań wychowawczych, przede wszystkim profilaktyki, zajęć 

psychoedukacyjnych dzieci i młodzież, interwencji kryzysowej, zajęć o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

4) realizacja zadań wynikających z doradztwa zawodowego (w tym preorientacji i orientacji 

zawodowej); 

5) realizacja zadań o charakterze terapeutycznym (terapia psychologiczna, pedagogiczna 

i logopedyczna); 

6) orzecznictwa; 

7) działalności informacyjno - edukacyjnej ukierunkowanej szczególnie na środowisko 

Rodziców; 

8) realizacja zadań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, warsztatowym. 

 

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna: 

1) udziela Nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb, planowaniu  

i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjnego i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 

Uczniów;  

2) współpracuje ze Szkołą w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) udziela Nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  

i wychowawczych. 
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6. Współpracą z PPP w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej kieruje pedagog 

szkolny przy wsparciu Wychowawcy i Rodziców poprzez:  

1) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych Ucznia; 

2) przeprowadzanie wywiadu z Rodzicami; 

3) kierowaniem za zgodą Rodziców Ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej; 

4) informowanie zespołu Nauczycieli o treści orzeczenia lub opinii udostępnionej szkole za 

zgodą Rodziców; 

5) przygotowanie odpowiedniej opinii o trudnościach jakie sprawia Uczeń w porozumieniu 

 z zespołem Nauczycieli uczących dziecko i jego Rodzicami; 

6) czuwanie nad realizacją zaleceń kierowanych przez specjalistów do Szkoły i Rodziców; 

7) informowaniu Dyrektora Szkoły o postępach Ucznia i realizacji przez Nauczycieli zaleceń 

zamieszczonych w udostępnionej przez Rodziców opinii. 

 

Rozdział 14. 

Organizacja i forma współdziałania Szkoły z Rodzicami 

 

§ 79.1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia  

i wychowania Rodzice Uczniów są zobowiązani do współpracy ze Szkołą.  

 

2. W ramach tej współpracy Rodzice mają prawo do: 

1) kontaktowania się z Wychowawcą i Nauczycielami przedmiotów; 

2) zasięgania porad Pedagoga/Psychologa szkolnego, Wychowawcy, Nauczycieli, Dyrektora  

w sprawach własnego dziecka, 

3) zgłaszania w formie pisemnej wniosków oraz propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców; 

4)wyrażania opinii dotyczącej pracy Szkoły i poszczególnych Nauczycieli Dyrektorowi Szkoły 

oraz Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów; 

5) uzyskania pełnej informacji o obowiązujących w szkole zasadach promowania  

i klasyfikowania, wymaganiach Nauczycieli na poszczególne oceny szkolne; 

6) otrzymywania informacji o zamierzeniach wychowawczych Szkoły i Wychowawcy klasy; 

7) otrzymywania informacji o zakresie treści programowych z poszczególnych przedmiotów; 

8) uzyskiwania oceny postępów swych dzieci i opinii dotyczącej funkcjonowania Uczniów  

w szkole. 

 

§ 80. Do obowiązków Rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki należy: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne oraz kontrola tego 

uczęszczania; 

2) zapewnienie Uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

3) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

4) uczestniczenia w zebraniach klasowych i interesowania się wynikami w nauce i zachowaniu 

swoich dzieci; 

5) zgłaszania się do Szkoły na wezwania Wychowawcy bądź Nauczyciela uczącego; 

6) respektowania postanowień Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

podjętych w ramach swoich statutowych uprawnień; 
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7) poinformowania Wychowawcy w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia dłuższej 

nieobecności swojego dziecka w szkole o jego przyczynach. 

 

Rozdział 15. 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych 

 

§ 81.1. Zajęcia w szkole zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

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

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje dla 

uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zajęcia te są 

organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

 

 

Rozdział 16. 

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

 

§ 82.1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia są realizowane w oddziałach 

(klasach), grupie oddziałowej (wirtualnej klasie), grupie międzyoddziałowej lub 

wychowawczej. 

2. Zajęcia w ramach ZŚK (Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia) lub nauczania 

indywidualnego realizowane są w formie indywidualnej. 

 

§ 83. Godzina zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszy niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.  

 

§ 84. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia są realizowane: 

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem (MS 365 Teams, Librus) lub 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań lub 

3) z wykorzystaniem innych narzędzi informatycznych, umożliwiających 

kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. 

 

 

§ 85. Uczeń potwierdza uczestnictwo w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość przez: 

1) ustne potwierdzenie przy sprawdzaniu listy lub 

2) pisemne potwierdzenie (w formie czatu), jeśli z powodów technicznych lub innych 

nie ma możliwości użycia mikrofonu. 

 

§ 86.1.  Materiały niezbędne do realizacji zajęć przekazywane są z wykorzystaniem platformy 

MS 365 Teams lub dziennik elektroniczny Librus. 
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2.  Materiały do przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy mogą być przekazywane również przy 

użyciu narzędzi informatycznych i portali do sprawdzania wiedzy. (MS 365 Forms, Testportal, 

itp.)  

§ 87.1. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę 

potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

 

2. Konsultacje, o których mowa w ust.1, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie 

grupowej. 

 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych 

przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji. 

 

§ 88. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować: 

1) zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach; 

2) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

 

§ 89. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań  w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

§ 90.1. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

- jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie 

szkoły oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

 

2. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, 

na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły, 

jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie 

szkoły oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust.1 i 2, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez 

organ prowadzący, szkoły. 


