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Rozdział 1: Informacje ogólne o szkole 

 

§ 1. 

1. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego, zwane dalej „Liceum” 

wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, wraz 

ze Szkołą Podstawową nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego. 

2. Siedzibą liceum jest budynek znajdującysię przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 

3. Na tablicach i pieczęciach urzędowych nazwa Liceum używana jest w pełnym brzmieniu. 

W liceum prowadzony jest rejestr wszystkich pieczęci. 

4. W liceum prowadzone są: 

1) do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego XXXVIII Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26; 

2) od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego XXXVIII Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26. 

5. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego o trzyletnim cyklu 

kształcenia na podbudowie gimnazjum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

6. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego o czteroletnim cyklu 

kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

§2. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, 

pl. Bankowy 3/5. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Mazowiecki Kurator Oświaty, 

00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 32. 
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§ 3.   

1. Szkoła prowadzi dokumentację w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowuje ją 

zgodnie z odrębni przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

3. Działalność szkoły finansowana jest z opłat rodziców, dotacji budżetowych, a także ze 

środków organu prowadzącego lub przekazywanych szkole przez innych donatorów. 

§ 4. 

1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

2. Zasady przyjmowania do szkoły oraz zasady przechodzenia ze szkoły do szkoły określają 

odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2: Cele i zadania Liceum 

§ 5. 

1. Nadrzędną ideą Liceum jest dobro ucznia. 

2. Głównym zadaniem Liceum jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju 

intelektualnego i psychofizycznego z poszanowaniem ich godności oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. 

3. Szkoła realizuje założenia wynikające: z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego (od 2019r.) oraz z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego (do 2022r.) - zgodnie ze 

swoim charakterem opisanym w statucie. 

4. Działalność dydaktyczna, wychowawcza, profilaktyczna i i opiekuńcza oraz funkcjonowanie 

organów Liceum, a także organizacji działających na terenie Liceum odbywa się w zgodzie 

z przepisami prawa oświatowego oraz zgodnie z regulaminami wewnętrznymi. 

5.  Liceum zapewnienia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę. 

6. Liceum podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków do realizacji 

funkcji dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej oraz spełniania innych 

zadań statutowych, w tym kształtując wśród całej szkolnej społeczności (uczniów, 

pracowników, rodziców) aktywną postawę realizacji celów związanych z rozwojem 

osobistym. 
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§ 6. 

1. Liceum realizuje swoje cele i zadania, w szczególności poprzez: 

1) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia; 

2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

maturalnego; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi 

ucznia; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Liceum. 

2. Realizacja celów Liceum może być wspierana przez osoby prawne i fizyczne, instytucje 

i organizacje na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem. 

§ 7. 

1. W trakcie realizacji celów i zadań Liceum, uwzględnia się Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

3. Liceum prowadzi działalność wychowawczą, informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną 

wśród uczniów i ich rodziców oraz wszystkich pracowników w celu przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

§ 8. 

Liceum umożliwia podtrzymywanie poczucia świadomości (tożsamości) narodowej, etnicznej 

i religijnej, w szczególności poprzez: 

1) kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla kultur różnych narodów; 

2) organizowanie lekcji religii i etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zapewnienie swobody praktyk religijnych; 

3) zapewnienie swobody postaw światopoglądowych; 

4) organizowanie uroczystości i tworzenie warunków udziału uczniów w uroczystościach 

związanych z wydarzeniami lub rocznicami narodowymi i państwowymi. 

§ 9. 

Liceum tworzy warunki do realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania uczniom 

o szczególnych uzdolnieniach, w tym do ukończenia Liceum w skróconym czasie, na zasadach 

określonych w przepisach prawa oświatowego. 
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§ 10. 

Liceum zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę nad uczniami, stosownie do 

wieku i potrzeb uczniów oraz własnych możliwości organizacyjnych. 

§ 11 

1. Uczniowie Liceum, nauczyciele i inni pracownicy Liceum znajdujący się w trudnej sytuacji 

rodzinnej lub w trudnych przypadkach losowych, mogą się ubiegać o stałą lub doraźną pomoc 

materialną. 

2. Formy i wysokość pomocy materialnej przyznaje uczniom Rada Rodziców na wniosek 

ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów, wychowawcy i pedagoga. 

3. Formy i wysokość pomocy materialnej nauczycielom i innym pracownikom Liceum, 

przyznają komisje utworzone według wewnętrznych regulaminów rozdziału środków 

finansowych, zawartych w budżecie Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi Liceum, 

a przeznaczonych na pomoc materialną (socjalną). 

4. Uczniom przysługuje również prawo otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

albo motywacyjnym. 

5. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 

i motywacyjnym. 

6. Zasady rozdziału pomocy materialnej określają odrębne przepisy. 

§ 12. 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i 

opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za 

granicą. 

3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w 

odrębnych przepisach. 

§ 13. 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica 
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lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane 

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

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

§ 14. 

1. Dla uczniów szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli jego rodzic lub pełnoletni uczeń, zgłosi pisemnie, 

dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 

3. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 15. 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez: 

1) stymulowanie aktywności i kreatywności; 

2) budowanie wiary we własne umiejętności i możliwości; 

3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Uczniowie mają możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych; 

2) rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

3) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

4) udziału w projektach edukacyjnych; 

5) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych; 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 prowadzi się, w miarę posiadanych środków 

finansowych i kadrowych szkoły, po przeprowadzeniu wcześniejszej diagnozy potrzeb. 

§ 16. 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym 

w szczególności; 

1) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

2) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 

3) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 

4) nieograniczony dostęp do środków czystości. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do 
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momentu jej opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym 

jaka jest organizacja zajęć szkolnych. 

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 

szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz 

indywidualnym zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień 

5. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, 

określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole 

z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych oraz opieki nad 

uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć, lecz 

przebywają na terenie szkoły; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz 

przed zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

6. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez 

turystycznych określa zarządzenie dyrektora opracowane wg odrębnych przepisów. 

7. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom szkoły 

bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego. 

8. Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego nagrań, 

określają odrębne przepisy. 

9. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobom 

dopuszczającym się czynów zabronionych. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przyniesiony przez ucznia sprzęt 

elektroniczny, telefony komórkowe i inne wartościowe rzeczy. 

§ 17. 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki 

szkolnej, określają odrębne przepisy. 

3. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod 

jej nieobecność pracownicy szkoły. 

4. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie 
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informuje się rodziców. 

6. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania 

w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej 

w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Rozdział 3: Organy szkoły oraz ich kompetencje 

§ 18. 

1. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy 

pedagogiczni, zwani dalej nauczycielami oraz pozostali pracownicy szkoły tworzą 

społeczność Liceum. 

2. Członkowie społeczności Liceum uczestniczą w życiu Liceum bezpośrednio oraz poprzez 

swoich przedstawicieli w organach Liceum. 

§ 19. 

1. Organami Liceum są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Liceum może zostać utworzona Rada Szkoły. 

§ 20. 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Liceum oraz zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

6) tworzy zespoły przedmiotowe, zadaniowe i wychowawcze; 
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7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

8) wstrzymuje wykonanie uchwała Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepisami 

prawa; 

9) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

10) realizuje zadania wynikające z awansu zawodowego nauczycieli; 

11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej 

i gospodarczej obsługi Szkoły; 

12) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

14) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w Szkole; 

16) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawczą lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, innowacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

17) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie Szkoły. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa prawo oświatowe oraz odrębne przepisy 

dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2. 

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej 

zadań. 

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na 

piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Rozstrzyga sprawy sporne 

pomiędzy organami, osobami, z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. 

6. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w formie: 

1) ewaluacji; 

2) kontroli; 

3) monitorowania; 

4) wspomagania. 

7. Do zadań Dyrektora Liceum w ramach realizacji nadzoru pedagogicznego należy: 

1) powołanie zespołu nauczycieli do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 

i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy Liceum; 
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2) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej Liceum; 

3) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a) organizowanie szkoleń i narad, 

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego 

przez dyrektora Liceum nadzoru pedagogicznego – do dnia 15 sierpnia 

danego roku szkolnego. 

8. Dyrektor jako administrator danych osobowych uczniów, rodziców, pracowników szkoły 

i współpracowników, dba o celowe przetwarzanie tych danych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, a w szczególność zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.  

9. Dyrektor może uchylić regulaminy organów szkoły, jeśli ich zapisy są niezgodne ze statutem 

szkoły. 

10. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Uczeń objęty 

obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Szkoły, może 

zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

11. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Szkoły; 

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

12.  W Szkole utworzone są stanowiska wicedyrektorów. Powierzenia tych stanowisk 

i odwołania z nich dokonuje dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Dzielnicy 

Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy oraz rady pedagogicznej. 

§ 21. 

Podczas nieobecności w pracy dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor, 

a w przypadku jego nieobecności kolejne osoby, o których mowa w zarządzeniu dyrektora 

określającym uprawnienia i obowiązki osób, które sprawować będą zastępstwo. 
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§ 22. 

13. W przypadku zaistnienia konfliktu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie 

członkowie tych organów. 

14. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania 

negocjacyjnego. 

15. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Liceum oraz podejmowanie 

ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora. 

16. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Liceum, Dyrektor jest zobowiązany zapoznać 

się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

17. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony 

sporu. 

18. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie zainteresowa-

nych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

19. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Media-

cyjny. 

20. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym 

stażu pracy. 

21. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas 

nieokreślony. 

22. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w ust. 

7 i 8. 

23. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub 

Dyrektora. 

24. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem jest 

zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie 

tych stanowisk. 

25. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie. 

26. O swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym 

uzasadnieniem. 

27. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna. 

28. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

§ 23. 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
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zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

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

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

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

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

Pedagogicznej. 

9. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

§ 24. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Liceum; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia 

pracy Liceum; 

7) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z Radą 

Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) oganizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 
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2) wnioski o indywidualny program lub tok nauki. 

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. 

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. 

6. W przypadku określonym w ust. 5, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

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

najmniej połowy jej członków. 

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

11. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się wspólne obradowanie rad pedagogicznych 

szkół składowych Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi Liceum. 

12. Wspólne posiedzenie Rad Pedagogicznych szkół składowych odbywa się również 

w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół nr 79, 

13. Wspólne posiedzenie Rad Pedagogicznych szkół składowych Zespołu Szkół nr 79 zwołuje 

Dyrektor Zespołu Szkół, będący jednocześnie dyrektorem, przewodniczącym rad 

pedagogicznych szkół składowych. 

14. Na wspólnym posiedzeniu rad pedagogicznych szkół składowych Zespołu Szkół przyjmuje 

się m.in. uchwały w sprawach funkcjonowania Zespołu Szkół, w szczególności: opiniowanie 

projektu planu finansowego Zespołu; 

1) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznawanie nauczycielom nagród, odznaczeń 

i innych wyróżnień; 

3) powoływanie na wniosek dyrektora koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 
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15. Posiedzenia wspólne Rad Pedagogicznych szkół składowych Zespołu Szkół nr 79 

są protokołowane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej 

§ 25. 

1. W liceum działa Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół 

rodziców w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad oraz przedstawicieli Rad 

Oddziałowych. 

5. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich 

działaniach szkoły. 

6. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa. 

7. Rada Rodziców działa zgodnie z przyjętym Regulaminem, który nie może być sprzeczny 

z niniejszym statutem. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

9. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin. 

10. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb 

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację. 

11. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania. 

12. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole. 

§ 26. 

1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum. 
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6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd może ze swego składu wyłonić Radę ds. Wolontariatu 

8. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole, inicjuje działania 

służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów oraz tworzy warunki ich 

współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 

9. Samorząd uczniowski działa po dopieką „nauczyciela opiekuna samorządu uczniowskiego” 

10. Dyrektor zarządzeniem określi termin wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego oraz 

zakres jego obowiązków, uprawnień i kompetencji.  

§ 27. 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami 

szkoły, z uwzględnieniem sposobu wewnętrznego publikowania uchwał organów 

kolegialnych szkoły, o ile ich treść jest jawna. 
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Rozdział 4: Organizacja Liceum 

§ 28. 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Przerwy między lekcyjnymi nie powinny być krótsze niż 10 minut, zaś przynajmniej jedna z 

nich nie może trwać krócej niż 20 minut. 

4. W szczególnych wypadkach jednostki lekcyjne i przerwy między nimi, mogą być skrócone. 

5. Lekcje prowadzone są w salach lekcyjnych, a także w pracowniach językowych, sali 

multimedialnej, bibliotece, sali gimnastycznej, na działce szkolnej lub za zgodą Dyrektora lub 

Wicedyrektora, poza obiektem szkolnym (w muzeum, w teatrze, w kinie, na wycieczce i w 

innych miejscach). 

6. Liceum zapewnia uczniom dostęp do boiska wielofunkcyjnego i basenu udostępnionych przez 

inną instytucję. 

§ 29. 

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

§ 30. 

1. W szkole, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września 

wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w 

najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; termin 

rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych 

województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Dyrektor Liceum ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, biorąc 

pod uwagę opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Przy 

ustalaniu wolnych dni brane są pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły. 

4. Dyrektor Liceum ustala w danym roku szkolnym do 10 dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 
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5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych mogą być ustalone: 

1) w dniach, w których w szkole odbywa się pisemne egzaminy maturalne z języka 

polskiego, języka angielskiego i matematyki; 

2) w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy określone w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

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

społeczności lokalnej. 

6. O dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Dyrektor informuje uczniów oraz 

ich rodziców w terminie do dnia 30 września. 

7. Informacja o dniach wolnych zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Liceum oraz na 

stronie internetowej Liceum. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu 

prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod 

warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni, w wyznaczone soboty. 

9. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Liceum organizuje zajęcia 

wychowawczo-opiekuńcze. 

10. Liceum informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo- 

opiekuńczych organizowanych w dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych poprzez 

wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej Liceum oraz poprzez podanie informacji na 

stronie internetowej Liceum. 

§ 31. 

1. Układ i zakres materiału nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych określają programy 

nauczania dopuszczone do użytku szkolnego, zaś liczbę godzin przeznaczonych na realizację 

poszczególnych zajęć edukacyjnych określają przepisy w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2. Programy nauczania realizowane przez nauczycieli Liceum znajdują się w Szkolnym zestawie 

programów nauczania. 

§ 32. 

1. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Liceum program nauczania. 

2. Nauczyciel może opracować własny program nauczania – samodzielnie lub z wykorzystaniem 

programów cudzego autorstwa. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Liceum 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. 
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4. Dopuszczone do użytku w Liceum programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów 

nauczania. 

5. Dyrektor Liceum odpowiada za uwzględnienie w Szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

6. Nauczyciel odpowiada za realizację całej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

7. Zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi propozycje podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

8. Dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników 

obowiązujących w następnym roku szkolnym. 

9. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

§ 33. 

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

arkusz organizacji Liceum, opracowany przez Dyrektora Liceum, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący Liceum do dnia 30 maja każdego 

roku. 

3. W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę godzin pracowników 

Liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Liceum 

oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację 

zajęć edukacyjnych. 

§ 34. 

Dyrektor Liceum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, 

kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego 

oddziału od 2 do 4 zajęć edukacyjnych, ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym. 

§ 35. 

Dyrektor Liceum określa w arkuszu organizacyjnym liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący Liceum. 
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§ 36. 

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

2. Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 30 uczniów. Może być zwiększona za 

zgodą organu prowadzącego. 

3. Zasady podziału oddziałów na niektórych zajęciach określają odrębne przepisy. 

4. Dla każdego oddziału opracowuje się szkolny plan nauczania, obowiązujący w cyklu 

trzyletnim. 

§ 37. 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w szczególności języki obce oraz zajęcia nadobowiązkowe, 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów („zielone szkoły”, wyjazdy 

integracyjne klas pierwszych i inne formy wyjazdowe). 

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

środków finansowych, ze środków własnych uczestników lub ze środków przekazanych przez 

Radę Rodziców. 

§ 38. 

Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki nauczycielskie 

(pedagogiczne) na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego między Dyrektorem lub za 

jego zgodą przez Wicedyrektora lub między poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

§ 39. 

1. Liceum umożliwia powołanie i funkcjonowanie rzecznika praw ucznia. 

2. Rzecznikiem praw ucznia może być nauczyciel wybrany przez ogół uczniów Liceum. 

3. Rzecznik praw ucznia może składać wnioski do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej dotyczące 

realizacji praw ucznia lub przypadków ich naruszenia. 

§ 40. 

1. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku 

nauki poza Liceum. 

2. Zezwolenie na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą wydaje Dyrektor w formie decyzji 

administracyjnej. 

3. Zezwolenie może być wydane, jeśli: 

1) do wniosku dołączono: 

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 
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realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

c) zobowiązanie rodziców do przystąpienia przez ucznia spełniającego obowiązek 

nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

§ 41. 

1. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkolą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok 

szkolny z Dyrektorem Liceum. 

2. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły, który zezwolił 

na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. 

3. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. 

4. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole 

w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

5. Cofnięcie zezwolenia następuje: 

1) na wniosek rodziców, 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

§ 42. 

1. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po co najmniej 

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

3. Wniosek o indywidualny program lub tok nauki za pośrednictwem wychowawcy złożyć 

może: 

1) uczeń (niepełnoletni za zgodą rodziców); 

2) rodzice niepełnoletniego ucznia; 

3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek (za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia). 

4. Zezwolenie wydaje Dyrektor Liceum po uzyskaniu ozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 43. 

1. Na wniosek rodziców Dyrektor Liceum organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym 

nauczanie indywidualne dla ucznia ze stosownym orzeczeniem wydanym przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Realizacja nauczania indywidualnego odbywa się w domu ucznia, z wyznaczonymi 

nauczycielami zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 44. 

1. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach I-IV Liceum. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w w/w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi Liceum w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w 

zajęciach. 

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w w/w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi Liceum w 

formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w tych zajęciach. 

4. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie Liceum przez ucznia. 

5. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi 

działaniami wychowawczymi Liceum, a w szczególności: 

1) wspierać wychowawczą rolę rodziny; 

2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności; 

3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne. 

6. Na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie przeznacza się w szkolnym planie 

nauczania w każdym roku szkolnym, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 

w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

§ 45. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Liceum polega na rozpoznaniu 

i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) ze szczególnych uzdolnień; 

2) z niepełnosprawności; 

3) z niedostosowania społecznego; 

4) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
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6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Udzielana jest ona w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor, a koordynuje wychowawca. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum udzielają uczniom: 

1) nauczyciele; 

2) psycholog; 

3) pedagog szkolny; 

4) logopeda; 

5) doradca zawodowy. 

5. 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. 

6. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić: 

1) uczeń; 

2) rodzice ucznia; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem; 

4) poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna; 
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5) dyrektor; 

6) pielęgniarka szkolna; 

7) pracownik socjalny; 

8) asystent rodziny; 

9) kurator sądowy. 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno–wyrównawczych; 

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

4) porad i konsultacji; 

5) warsztatów. 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

1) organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

2) prowadzone są przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; 

3) prowadzone są w grupach liczących do 8 uczniów; 

4) prowadzone są w oparciu o jednostki lekcyjne trwające 45 minut; 

5) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje do 

prowadzenia określonego typu zajęć. 

9. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze: 

1) organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej; kształcenia ogólnego 

dla danego etapu edukacyjnego; 

2) prowadzone są w grupach do 8 osób; 

3) jednostka zajęć trwa 45 minut; 

4) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje do 

prowadzenia określonego typu zajęć. 

10. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

wszystkich nauczycieli, mający na celu wsparcie uczniów w świadomym wyborze dalszego 

rozwoju zawodowego oraz kształcenia. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu 
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wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy 

i specjaliści. 

11. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

12. Zadaniem nauczycieli i specjalistów prowadzących działania pedagogiczne jest: 

1) rozpoznanie odpowiednio indywidualnych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań 

i obserwacja pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień; 

2) prowadzenie doradztwa zawodowego. 

13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę oddziału. Wychowawca 

oddziału informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

14. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 7 wychowawca 

oddziału planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane. 

15. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

16. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

17. Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności 

od potrzeb nauczycielami, i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem. 

18. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum, 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

19. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca informuje 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 
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20. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor Liceum niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

21. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

§ 46. 

1. W Liceum może działać Szkolny Wolontariat. 

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji 

Dyrektora szkoły); 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.  

4. Obszary działania wolontariatu w środowisku szkolnym: 

1) udział w akcjach wspierających uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i 

finansowej; 

2) organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji; 

3) organizacja akcji skierowanych do uczniów szkoły podstawowej; 

4) zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych promujących prospołeczny styl 

życia.  

5. Obszary działania wolontariatu w środowisku pozaszkolnym: 

1) akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia 1 osoby prywatne; 

2) nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz. 

§ 47. 

1. Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum objęci są szczególną opieką psychologiczną i 

pedagogiczną, polegającą w szczególności na: 

1) wnikliwej obserwacji służącej rozpoznaniu indywidualnych potrzeb; 

2) indywidualnych rozmowach z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

3) kierowaniu na odpowiednie badania specjalistyczne; 

4) organizowaniu zajęć integracyjno-adaptacyjnych. 
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2. Szczególną formą zajęć integracyjno–adaptacyjnych są wyjazdy integracyjne uczniów klas 

pierwszych. 

3. Wyjazdy integracyjne organizowane są dla poszczególnych klas pierwszych we wrześniu i 

październiku danego roku szkolnego. 

4. Szczegółowy wykaz celów i zadań wyjazdu integracyjnego oraz sposobów ich realizacji 

zawiera Regulamin wyjazdu integracyjnego. 

§ 48. 

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny w Liceum określają przepisy prawa oświatowego. 

2. Uczeń, którego nagłe pogorszenie stanu zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach 

dydaktyczno–wychowawczych może być zwolniony z zajęć. W przypadku, kiedy stan 

zdrowia ucznia budzi wątpliwości, może wrócić do domu jedynie pod opieką osoby dorosłej 

(rodzic, prawny opiekun) lub innej osoby pełnoletniej przez nich wskazanej. 

§ 49. 

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Liceum, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz pogłębianiu wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka gromadzi, opracowuje i wypożycza książki i czasopisma, audiobooki, e-booki oraz 

płyty CD i DVD. 

3. Zadaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie i opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 

prowadzenie działalności informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

8) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

9) organizacja wystaw okolicznościowych. 

4. Godziny pracy biblioteki określa Dyrektor Liceum. 

5. Zasady korzystania z biblioteki, w tym zwracania przez czytelników zbiorów bibliotecznych 

określa, zatwierdzony przez Dyrektora Regulamin biblioteki. 
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§ 50. 

1. W Zespole Szkół funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca uczniom i pracownikom 

odpłatną możliwość spożycia posiłku. 

2. Pomieszczenia użyczane są ajentowi wyłonionemu w drodze konkursu, zgodnie z zasadami 

uczciwej konkurencji. 

3. Zasady korzystania ze stołówki ustala Dyrektor. 

§ 51. 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentowanie przebiegu nauczania w Liceum 

prowadzone jest w formie elektronicznego dziennika lekcyjnego. 

2. Dokumentowanie prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 

bibliotecznych ma formę tradycyjnych dzienników lekcyjnych. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Liceum są opisane 

w Zasadach funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

§ 54. 

1. W przypadku nieobecności ucznia, trwającej dłużej niż trzy dni, rodzic/prawny opiekun 

zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o przyczynie absencji. 

2. W sytuacji, gdy brak jest informacji od rodziców/prawnych opiekunów, o przyczynach 

absencji ucznia, trwającej dłużej niż trzy dni, wychowawca oddziału, a w razie jego 

nieobecności pedagog lub psycholog szkolny zgłasza rodzicom/prawnym opiekunom fakt 

nieobecności ucznia w szkole i przeprowadza rozmowę dotyczącą wyjaśnienia przyczyn 

nieobecności. 

3. W sytuacji braku możliwości kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, informacja 

o absencji zostaje przekazana w ciągu 7 dni drogą listowną, za potwierdzeniem odbioru. 

4. Informacja o kontakcie z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, nieobecnego w Szkole, 

zostaje potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego. 

 

Rozdział 5: Zasady rekrutacji uczniów 

§ 55. 

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum jest przeprowadzona na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym zapisów Ustawy o systemie oświaty z zasadą powszechnej 

dostępności. 

2. Kandydatów do klas pierwszych przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 
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3. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem elektronicznym jest prowadzone w 

terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na początku roku 

kalendarzowego, w którym odbywa się rekrutacja. 

4. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych obejmuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

przeprowadzany zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Do klas pierwszych Liceum są przyjmowani kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych 

w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów ogłoszonych w każdym 

roku szkolnym, które są publikowane są na stronie internetowej Liceum, stronie internetowej 

Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Liceum. 

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje powołana przez Dyrektora w każdym 

roku przed rekrutacją komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę: 

1) liczbę wolnych miejsc w oddziałach, które ustala się w porozumieniu z organem 

prowadzącym, 

2) uzyskaną liczbę punktów, liczonych według szczegółowych kryteriów rekrutacji, 

o których mowa w ust. 5. 

7. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 6 wchodzą powołani przez Dyrektora 

nauczyciele. 

8. Do zadań komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji 

kandydatów do klas pierwszych Liceum oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych 

z przyjęciem nowych uczniów. 

9. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Liceum rodzic lub 

prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do komisji 

rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

10. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić 

pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 

11. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo 

złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni. 

12. Lista kandydatów przyjętych do klasy zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku 

Liceum. 

13. Przyjęcia do klasy II-IV oraz do klas pierwszych w trakcie roku szkolnego (poza terminami 

określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, 

na podstawie decyzji Dyrektora. 

§ 56. 

1. Do Liceum przyjmowane są osoby niebędące obywatelami polskimi na tych samych zasadach 
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co obywatele polscy. 

2. Osoba niebędąca obywatelem polskim może zostać przyjęta do klasy I-III na podstawie: 

1) świadectwa lub o dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego 

etapu edukacyjnego, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne 

polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwa 

dojrzałości lub 

2) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, 

potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego 

klasę lub etap edukacyjny, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz 

dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca; 

3) w przypadku niemożności uzyskania dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki 

szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca składa pisemne oświadczenie 

dotyczącej sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca. 

3. Na podstawie przedstawionych dokumentów dyrektor szkoły kwalifikuje cudzoziemca do 

odpowiedniej klasy. 

4. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie może przedłożyć odpowiednich dokumentów, zostaje 

przyjęty i zakwalifikowany do klasy na podstawie przeprowadzonej rozmowy 

kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Dyrektor szkoły z udziałem 

nauczyciela lub nauczycieli. 

5. Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w 

obecności osoby władającej językiem cudzoziemca. 

6. Dla cudzoziemców i obywateli polskich, podlegających obowiązkowi nauki, którzy nie znają 

języka polskiego, albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ 

prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego 

w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. 

7. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w 

wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. 

8. Tygodniowy rozkład zajęć oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego ustala, 

w porozumieniu z organem prowadzącym, Dyrektor szkoły. 

9. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic 

programowych z nauczanego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole 

dodatkowe zajęcia z tego przedmiotu w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

10. Tygodniowy rozkład zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem 

prowadzącym Dyrektor szkoły. 
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11. Łączny wymiar zajęć dodatkowych nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo dla 

jednego ucznia. 

 

Rozdział 6: Nauczyciele i pracownicy szkoły 

§ 57. 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają przepisy Karty Nauczyciela. 

3. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i obsługi określają przepisy Kodeksu 

Pracy. 

4. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz 

ustawy o systemie oświaty. 

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

§ 58. 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Karty Nauczyciela oraz art. 4 ustawy o 

systemie oświaty. 

2. W szczególności nauczyciele mają prawo do: 

1) zachowania niezależności poglądów; 

2) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących funkcjonowania Liceum; 

3) poszanowania godności osobistej i prywatności przez uczniów, rodziców, innych 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu; 

4) nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, uwzględniając 

aktualne osiągnięcia dydaktyki oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów 

prawa, a także przepisów niniejszego Statutu; 

5) współdecydowania o sprawach Liceum, zgłaszania wszelkich wniosków i uwag, 

umożliwiających usprawnienie działalności Liceum; 

6) uzyskania od Liceum pomocy gwarantującej realizację zadań wychowawczych; 

7) rezygnacji z funkcji pełnionych w Liceum; 

8) pomocy finansowej; 

9) doskonalenia umiejętności  dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej. 

3. W szczególności nauczyciele są zobowiązani do: 
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1) opieki nad uczniami w taki sposób, aby zadbać o ich pełne bezpieczeństwo, 

a w szczególności o życie i zdrowie uczniów podczas zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, wycieczek, wyznaczonych dyżurów na przerwach międzylekcyjnych 

oraz wyjazdu integracyjnego klas pierwszych; 

2) systematycznego wypełniania obowiązków nauczyciela – wychowawcy oddziału; 

3) poinformowania w formie pisemnej (na trzy tygodnie przed klasyfikacją) ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną na śródroczę lub 

koniec roku. Informacja taka powinna być umieszczona w dzienniku elektronicznym 

danej klasy; 

4) systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia każdego typu zajęć 

ustalonych programem, zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania i szkolnym 

zestawem podręczników; 

5) uczenia twórczego myślenia; 

6) zapewnienia optymalnego rozwoju ucznia poprzez odpowiedni dobór treści nauczanego 

przedmiotu, osobisty przykład i moralne oddziaływanie oraz umożliwienie uczniom 

świadomego i aktywnego udziału w procesie dydaktyczno–wychowawczym; 

7) poznawania osobowości, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji uczniów; 

8) współdziałania z rodzicami, wychowawcą i pedagogiem szkolnym; 

9) zapoznania rodziców z wymogami dydaktyczno-wychowawczymi Liceum i postępami w 

nauce; 

10) jawnego umotywowanego oceniania postępów uczniów w nauce i zachowaniu; 

11) utrzymanie tajemnicy służbowej, a w tym nie ujawniania informacji z posiedzenia Rady 

Pedagogicznej; 

12) prowadzenia określonej przepisami dokumentacji pracy; 

13) dbania o bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie elektronicznym, w tym w 

dzienniku elektronicznym, w szczególności poprzez nieudostępnianie swoich haseł 

osobom trzecim oraz każdorazowe wylogowywanie się z lokalnej sieci komputerowej i 

dziennika elektronicznego; 

14) odpowiadania na wiadomości przesyłane za pośrednictwem komunikatora 

zintegrowanego z systemem dziennika elektronicznego w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora. 

§ 59. 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom: 

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 
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sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych przez Liceum; 

2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy oraz 

zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

3) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

Dyrektora Liceum. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na 

niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety 

okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami, takimi jak 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami oraz czynnościami, 

które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru, 

c) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania 

drzwi do sal lekcyjnych, 

d) dbania, aby uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek 

i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji, 

e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad 

wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych, 

f) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu Liceum podczas przerw, 

g) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Liceum – szczególnie 

w toaletach szkolnych, 

h) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Liceum faktu zaistnienia wypadku 

i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły lub Wicedyrektora; 

5) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane 

po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej; 

6) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć; 
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7) nauczyciel zobowiązany jest do zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem ich do 

zajęć w pracowniach, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i 

higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć 

może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan 

urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki 

środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów; 

8) nauczyciel zobowiązany jest do nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub 

innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się 

wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa; 

9) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i 

kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych; 

10) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w Liceum; 

11) nauczyciel organizujący wyjście uczniów z Liceum lub na wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i 

zagranicznych, obowiązującej w Liceum; 

12) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w sali lekcyjnej: 

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do 

prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela, 

b) jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 

obowiązek zgłosić to do Dyrektora celem usunięcia usterek. Do czasu 

naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć 

w danym miejscu, 

c) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

d) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia jest 

niezadawalający, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do 

pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej 

pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia 

niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora szkoły, 

e) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, 

korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania 

lekcji i po jej zakończeniu, 

f) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić 

do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów, 

g) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 
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lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 

13)  nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

§ 60. 

1. Dyrektor powierza każdy oddział Liceum szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanym wychowawcą. 

2. W zależności od potrzeb i możliwości kadrowych, w oddziale może zostać wyznaczony 

zastępca wychowawcy. 

3. Podstawową zasadą pracy wychowawczej jest indywidualne traktowanie każdego ucznia. 

4. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

różnych placówek i instytucji oświatowych, naukowych lub innych. 

5. Zasadą opieki wychowawczej w Liceum jest opieka jednego nauczyciela przez cały okres 

nauki w szkole, jednak: 

1) powierzenie, o którym mowa w ust. 6 może być poprzedzone, z wyjątkiem oddziałów 

pierwszego roku nauki, zasięgnięciem opinii uczniów danego oddziału oraz ich rodziców; 

2) w przypadku zgodnej, negatywnej opinii uczniów i rodziców Dyrektor może zmienić 

wychowawcę; 

3) nauczyciel – wychowawca ma prawo w szczególnych przypadkach do rezygnacji 

z pełnionej funkcji. 

§ 61. 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i środowisku; 

2) inspirowanie działania zespołu klasowego, premiowanie postawy otwartości wobec 

innych; 

3) wpajanie wychowankom rzetelnego wywiązywania się z przyjętych na siebie 

obowiązków, odpowiedzialności za własne słowa i postępowanie oraz tolerancji wobec 

innych; 

4) zgodnie z zasadami głoszonymi przez Patrona Liceum, uczenie szacunku dla prawdy, 

pracy i wiedzy; 

5) kształtowanie postaw etycznych; 

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniowskim. 
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2. Do obowiązków wychowawcy należy: 

1) otaczanie opieką każdego wychowanka; 

2) dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w oddziale; 

3) pomoc w organizowaniu przez uczniów i rodziców różnego rodzaju uroczystości, imprez 

i wycieczek; 

4) zapoznanie uczniów ze wszystkimi obowiązującymi w Liceum przepisami; 

5) poinformowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) dokonywanie indywidualne oceny zachowania każdego ucznia, zgodnie 

z postanowieniami niniejszego Statutu; 

7) informowanie o postępach uczniów na zebraniach Zespołu Wychowawczego Liceum, 

zebraniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami; 

8) systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy; 

9) dbałość o wyposażenie powierzonej jego klasie sali lekcyjnej; 

10) konsultowanie z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) zmian w Programie 

Wychowawczym, Programie Profilaktyki i planie pracy wychowawczej dla 

poszczególnych poziomów klas; 

11) prowadzenie monitoringu i dokumentacji wypełniania przez ucznia warunków poprawy 

oceny rocznej zachowania, zgodnie z ustaloną w statucie procedurą; 

12) uczestniczenie w wyjeździe integracyjnym klasy pierwszej, wypełnienie dokumentacji 

przewidzianej prawem i w ustalonym terminie przekazanie jej Wicedyrektorowi; 

13) przestrzeganie procedury monitorowania frekwencji uczniów Liceum; 

14) Organizowanie pomocy uczniom z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

z niepowodzeniami szkolnymi, uzdolnionym, z problemami zdrowotnymi, z problemami 

w zachowaniu, z problemami adaptacyjnymi czy z zaburzeniami komunikacji językowej. 

3. Wychowawca współdziała z nauczycielami Liceum uczącymi w jego oddziale uzgadniając i 

koordynując działania wychowawcze w stosunku do ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (tak uczniom uzdolnionym, jak i uczniom z 

trudnościami w nauce), w tym celu: 

1) opracowuje wnioski dotyczące uczniów szczególnie uzdolnionych lub wymagających 

szczególnej opieki; 

2) w miarę potrzeb koordynuje prace pozalekcyjne i pozaszkolne, jakimi są objęci 
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uczniowie z oddziały, a które są prowadzone przez nauczycieli uczących w oddziale; 

3) w miarę potrzeb organizuje spotkania z nauczycielami uczącymi w oddziale celem 

koordynacji całokształtu pracy wychowawczej, w tym także w ramach zebrań Zespołu 

Wychowawczego Liceum; 

4) wnioskuje w sprawie przejściowego zwiększenia liczby godzin z przedmiotu, 

w którym nie z winy nauczyciela powstało zagrożenie niezrealizowania programu. 

4. Wychowawca współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie: 

1) stosowania działań profilaktycznych i realizacji Programu Profilaktyki, przeciwdziałając 

niedostosowaniu społecznemu; 

2) udzielania informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów 

uczniów; 

3) planowania i organizowania różnych zajęć integrujących zespół klasowy. 

5. Wychowawca współpracuje z Pedagogiem szkolnym, Psychologiem szkolnym i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, 

także zdrowotnych oraz zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych. 

6. Wychowawca współpracuje z Dyrektorem wykonując zadania wynikające z Programu 

Wychowawczego Liceum, Programu Profilaktyki oraz innych zadań, a także wykonując 

zarządzenia wewnętrzne Dyrektora: 

1) przedstawia Dyrektorowi charakterystykę swojej oddziału i w razie potrzeby 

poszczególnych uczniów; 

2) wnioskuje o przyznanie zapomóg lub innych form pomocy materialnej uczniom; 

3) składa sprawozdanie półroczne i końcoworoczne, wraz z charakterystyką oddziału. 

7. Formy spełniania zadań przez nauczyciela – wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

§ 62. 

1. Nauczyciele – wychowawcy tworzą Zespół Wychowawczy Liceum. 

2. Pracami Zespołu kieruje Wicedyrektor Liceum. 

3. Do najważniejszych zadań Zespołu należy: 

1) opracowanie i bieżące uzupełnianie Programu Wychowawczego Liceum; 

2) opracowanie we współpracy z Pedagogiem szkolnym Programu Profilaktyki; 

3) koordynacja działań wychowawczych; 

4) współpraca z Pedagogiem szkolnym, Psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno– wychowawczych; 
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5) pomoc nauczycielom, którym po raz pierwszy przydzielono funkcję wychowawcy. 

§ 63. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć Zespół Przedmiotowy. 

2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje przewodniczący Zespołu, powoływany przez 

Dyrektora. 

3. Celem Zespołu Przedmiotowego jest w szczególności: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, realizowania ścieżek 

przedmiotowych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programu nauczania w 

cyklu czteroletnim; 

2) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

4) organizowanie systemu Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli oraz doradztwa 

metodycznego; 

5) opracowanie i wywieszenie w widocznym miejscu Regulaminu Pracowni. Uczniowie 

zapoznani zostają z Regulaminem na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym. 

4. Przewodniczący Zespołu na początku każdego roku szkolnego (w terminie ustalonym 

w przydziale obowiązków na dany rok szkolny) składa u Wicedyrektora plan pracy Zespołu, 

a dwa razy w roku szkolnym składa Dyrektorowi pisemne sprawozdanie z realizacji planu 

i przeprowadzonych działań, z uwzględnieniem wniosków. Pisemne sprawozdanie

przewodniczącego Zespołu składane jest w terminie, ustalonym w Zarządzeniu Dyrektora. 

§ 64. 

1. Nauczyciele, wskazani przez Dyrektora, wchodzą w skład Zespołów Zadaniowych. 

2. Zespoły Zadaniowe tworzone są na podstawie Zarządzenia Dyrektora zamiast Zespołów 

Przedmiotowych, lub jako ich uzupełnienie. 

3. Pracą Zespołu Zadaniowego kieruje lider Zespołu, powoływany przez Dyrektora. Informacja 

o powołaniu na lidera Zespołu znajduje się w indywidualnym przydziale obowiązków na dany 

rok szkolny. 

4. Cele i zakres prac Zespołu Zadaniowego ustalone są w Zarządzeniu Dyrektora lub w arkuszu 

zbiorczym przydziału obowiązków i agend na dany rok szkolny. 

5. Lider Zespołu dwa razy w roku szkolnym składa Dyrektorowi pisemne sprawozdanie z 
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przeprowadzonych działań, z uwzględnieniem wniosków. Pisemne sprawozdanie lidera 

Zespołu składane jest w terminie, ustalonym w Zarządzeniu Dyrektora. 

6. W Liceum działają stałe zespoły nauczycielskie: 

1) do spraw ewaluacji; 

2) do spraw promocji. 

§ 65. 

W Zespole Szkół działają stałe zespoły nauczycielskie: 

3) do spraw bezpieczeństwa, profilaktyki i zdrowia; 

4) do spraw diagnoz i analiz; 

5) specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 66. 

Do zadań Pedagoga i Psychologa szkolnego należy: 

6) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzień szkolnych; 

7) określanie form i sposobów udzielania uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego Liceum i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli; 

10) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego i programu profilaktyki Liceum; 

11) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Liceum na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 

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

w trudnej sytuacji materialnej; 

13) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

14) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie 

odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, medialnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

15) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
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zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

16) wspieranie młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego; 

17) inne zadania zlecone przez Dyrektora. 

§ 67. 

Nauczyciel bibliotekarz: 

1) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki; 

2) prowadzi dokumentację biblioteczną; 

3) współpracuje z wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów; 

4) tworzy zespół uczniów pomagających w pracy bibliotekarza; 

5) odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki; 

6) opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne; 

7) opracowuje harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego, medialnego 

i informacyjnego; 

8) prowadzi statystykę wypożyczeń; 

9) realizuje zadania zawarte w rocznym planie szkoły; 

10) współpracuje z Biblioteką Narodową i Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 68. 

Zakres obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi określa Regulamin pracy, 

ustalony przez Dyrektora. 

§ 69. 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą szkół składowych Zespołu Szkół 

Nr 79 sprawuje pielęgniarka w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

oddelegowana przez stosowną instytucję systemu opieki zdrowotnej do pełnienia obowiązków 

na terenie Zespołu Szkół. 
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Rozdział 7: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

§ 70. 

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: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– 

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ustalania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 71. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców/ 

prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych, do otrzymania przez ucznia śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców / prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

§ 72. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Nauczyciel uzasadnia uczniowi i jego rodzicom/prawnym opiekunom ustaloną ocenę. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić (umotywować) na piśmie. 

4. Nauczyciel uzasadnia uczniowi ustaloną ocenę słownie na bieżąco – podczas odpowiedzi 

ustnej czy podczas oddawania prac pisemnych. 

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

uczniów jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom: 
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1) prace klasowe i kartkówki są udostępnianie uczniom w czasie lekcji; 

2) prace klasowe i kartkówki przekazywane są do wglądu rodzicom poprzez ucznia, który 

jest zobowiązany je zwrócić na następne zajęcia; 

3) w przypadku niezwrócenia nauczycielowi pracy klasowej lub kartkówki zgodnie z 

zasadami opisanymi w punkcie 2, nauczyciel ma prawo nie przekazywać uczniowi do 

domu kolejnych prac klasowych i kartkówek do chwili wywiązania się przez ucznia lub 

jego rodziców z obowiązku opisanego w punkcie 2; 

4) oryginały prac pisemnych mogą być również udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na 

ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie 

Liceum. 

§ 73. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, w tym specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 74. 

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek 

nauczyciela lub specjalisty wykonującego zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów albo pełnoletniego 

ucznia lub na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora Liceum. 

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz 

z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów lub 

pełnoletniego ucznia. 
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§ 75. 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na 

postawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych wykonywania przez ucznia 

tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

§ 76. 

1. Na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na 

pisemny wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z wadą 

słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

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

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

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

§ 77. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, a także zachowania ucznia 

oraz ustaleniu według obowiązującej skali śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z procedurą i 

trybem wystawiania oceny, zawartymi w niniejszym Statucie 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i 

zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

statutu. 
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3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym 

przez Dyrektora Liceum na pierwszym, w danym roku szkolnym, plenarnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej i podaje do wiadomości uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów. 

§ 78. 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej w Statucie. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, oraz ustalenia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 

postanowieniami Statutu. 

§ 79. 

1. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczna ocen cząstkowych. 

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

odbywa się wg podanej niżej skali: 

1) celujący (6); 

2) bardzo dobry (5); 

3) dobry (4); 

4) dostateczny (3); 

5) dopuszczający (2); 

6) niedostateczny (1). 

3. Dopuszczalne jest stosowanie znaków: +, -, przy ocenach cząstkowych. 

4. Nauczyciel może zaznaczyć nieprzygotowanie ucznia do lekcji przy pomocy znaku „np” lub 

daty, zaś nieobecność na pisemnych sprawdzianach wiedzy, znakiem „nb”. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjna zachowania - wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ucznia ocenianego. 

6. Przewidywane śródroczne i przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych są wystawiane najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi wystawiane są 

na 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 
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7. Uczeń, któremu nie wystawiono zagrożenia oceną niedostateczną może otrzymać taką ocenę, 

jeśli wykaże się w ciągu ostatnich trzech tygodniu rażącym lekceważeniem obowiązków 

szkolnych. 

§ 80. 

1. Ocenianie bieżące ma na celu ocenę postępów ucznia w procesie nauczania, motywację do 

dalszej pracy i informację dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o stopniu 

opanowania wiedzy i zakresie umiejętności, objętych realizowanym programem nauczania. 

2. Oceny bieżące uczeń otrzymuje: 

1) ze sprawdzianu (pracy klasowej, dłuższej formy wypowiedzi pisemnej); 

2) z kartkówki, która może, ale nie musi być zapowiadana. Obejmuje ona bieżący materiał, 

czyli materiał omawiany w zależności od przedmiotu na kilku kolejnych lekcjach i trwa 

do 15 minut; 

3) z odpowiedzi ustnych, przy czym każdy uczeń ma prawo do co najmniej jednej 

odpowiedzi ustnej w środroczu; 

4) za aktywność indywidualną i pracę w grupie na lekcji i zajęciach edukacyjnych; 

5) za prace dodatkowe wymagające własnej inicjatywy i samodzielności (referaty. 

prezentacje, kolaże); 

6) za prace domowe, przy czym uczeń ma obowiązek odrabiać wszystkie zadane prace 

domowe. Konsekwencje za nieodrobione prace domowe ustala nauczyciel 

przedmiotowy/zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi/. 

§ 81. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych ucznia w terminie do dwóch 

tygodni, nie wliczając w to dni, w które nie odbywają się zajęcia szkolne. Nieobecność 

nauczyciela uzasadnia wydłużenie tego terminu, do jednego tygodnia od czasu powrotu 

nauczyciela do Szkoły. Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnej pracy pisemnej tego 

samego typu w momencie, gdy poprzednia nie została sprawdzona i oceniona. 

2. Ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy pisemnej na oceny: 

(0% - 50%> - ocena niedostateczna;  

(50% do 60%> - ocena dopuszczająca;  

(60% do 74%> - ocena dostateczna;  

(75% do 86%> - ocena dobra: 

(86% do 95%> - ocena bardzo dobra; 

(95% do 100%> - ocena celująca. 

3. Wypracowanie ucznia może zawierać pisemny komentarz (recenzję) nauczyciela. 
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§ 82. 

1. Oceny cząstkowe (bieżące) oraz śródroczne/roczne są jawne dla ucznia i powinny być 

uzasadnione przez nauczyciela. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, wystawiane są przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia edukacyjne z przynajmniej: 

1) trzech ocen cząstkowych - przy 1 godzinie zajęć w tygodniu; 

2) czterech ocen cząstkowych - przy 2 godzinach zajęć w tygodniu; 

3) pięciu ocenach cząstkowych - przy 3 godzinach zajęć w tygodniu; 

4) sześciu ocenach cząstkowych - przy 4 godzinach w tygodniu; 

5) siedmiu ocenach cząstkowych - przy 5 godzinach w tygodniu; 

6) ośmiu ocenach cząstkowych - przy 6 godzinach w tygodniu. 

3. Ocenę śródroczną (roczną) nauczyciel ma obowiązek wystawić w obecności ucznia oraz 

przedstawić uzasadnienie tej oceny. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel przedmiotowy nie wystawi uczniowi oceny śródrocznej 

(rocznej) w terminie ustalonym w Zarządzeniu Dyrektora, ocena zostaje wystawiona przez 

Zespół Kierowniczy Liceum w obecności wychowawcy oddziału. 

5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach zostaje on poinformowany o ocenie 

śródrocznej (rocznej)za pomocą dziennika elektronicznego. 

6. O ocenach rodzice /prawni opiekunowie są informowani na bieżąco za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego oraz na zebraniach i podczas indywidualnych kontaktów z 

nauczycielem w czasie jego dyżuru dydaktycznego. 

§ 83. 

1. Oceny cząstkowe (bieżące) mogą być przez ucznia poprawiane, zasady poprawiana zawarte są 

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z każdego przedmiotu. 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia utrudni lub uniemożliwi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

1) nauczyciel przedmiotowy, w porozumieniu z wychowawcą oddziału i po 

przeprowadzeniu rozmów z uczniem oraz jego rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

indywidualnie ustali sposób oraz terminarz uzupełnienia braków; 

2) informacja o przeprowadzonej rozmowie z rodzicami /prawnymi opiekunami ucznia musi 

być zapisana w dzienniku lekcyjnym w rubryce „kontakty wychowawcy oddziału z 

rodzicami”; 

3) działania takie mogą być prowadzone także w ramach Zespołów Przedmiotowych 

(ustalenie strategii działania). 
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§ 84. 

1. Kryteria oceniania bieżącego i śródrocznego (rocznego), ustalone przez poszczególne Zespoły 

Przedmiotowe lub indywidualnych nauczycieli w formie pisemnej składane są u 

wicedyrektora szkoły (Przedmiotowe Zasady Oceniania). 

2. W przypadku, kiedy Zespoły Przedmiotowe nie są powoływane obowiązek uzupełnienia i/ lub 

ewentualnej zmiany wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu spoczywa na Zespole 

powołanym do tego zadania /poza sytuacjami, w których autorami wymagań edukacyjnych są 

pojedynczy nauczyciele/. 

§ 85. 

1. Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) rodzic (prawny opiekun) lub uczeń może się ubiegać o wyższej oceny niż przewidywana 

o jeden stopień; 

2) wystawiona w ramach dodatkowego sprawdzenia wiedzy ocena nie może być niższa niż 

przewidywana; 

3) ocena zostaje podwyższona w przypadku uzyskania w wyniku dodatkowego sprawdzania 

wiedzy i umiejętności ucznia oceny, o którą ubiega się uczeń; 

4) stopień trudności dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności powinien odpowiadać 

kryteriom ustalonym dla danej oceny, o którą ubiega się uczeń; 

5) o formie dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności decyduje nauczyciel 

przedmiotu; 

6) uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny powinien spełniać 

wszystkie poniższe kryteria: 

a) mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności na danym 

przedmiocie, 

b) przystępować do wszystkich sprawdzianów w ustalonym z nauczycielem 

terminie, 

c) uzyskać ze wszystkich sprawdzianów i prac klasowych ocenę pozytywną, 

również w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

d) wykonać wszystkie prace i zadania wymagane i ocenione przez nauczyciela,  

e) systematycznie odrabiać prace domowe, nie mieć więcej niż ustalona liczby 

nieprzygotowań, 

f) mieć minimum 50% ocen cząstkowych wyższych niż przewidywana,  
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g) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, jeżeli na danym 

przedmiocie takie zobowiązany jest prowadzić. 

2. W przypadku ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny z: wychowania fizycznego 

i informatyki uczeń powinien spełnić warunki w ust. 1 pkt. 7 oraz: 

1) przygotować i przynosić ustalone przez nauczyciela pomoce: materiały i strój, niezbędne 

do pracy na lekcjach; 

2) podejmować próbę wykonania każdego zadania i ćwiczenia;  

3) korzystać z oferowanej przez nauczyciela pomocy i wskazówek. 

§ 86. 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia oceny, nie 

później jednak w terminie 2 dni od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Liceum 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 zachowania – ustala ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 86 ust. 4 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami /prawnymi opiekunami. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 

6. W skład komisji, powołanej zgodnie z § 86 ust. 4 pkt 1, wchodzą: 

1) Dyrektor Liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzający dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. W skład komisji, powołanej zgodnie z § 86 ust. 4 pkt 2, wchodzą: 

1) Dyrektor Liceum albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący 

komisji, 

2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

4) pedagog, jeśli jest zatrudniony w Liceum, 

5) psycholog, jeśli jest zatrudniony w Liceum, 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust 6 pkt 2. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

Dyrektor Liceum powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

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

poprawkowego. 

11. Z prac komisji, powołanej zgodnie z ust. 4 pkt 1 sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji; termin sprawdzianu; imię 

i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające i ustaloną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

przez Dyrektora Szkoły. 

§ 87. 

Przepisy, ustalone w § 83 ust. 1-14 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. 
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§ 88. 

1. Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Liceum w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, za wyjątkiem egzaminów z 

informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Liceum. W skład 

Komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) Nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2., może być zwolniony z udziału w pracach komisji 

na swoją prośbę, lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji 

Dyrektor Liceum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę 

zajęć edukacyjnych, z których przeprowadza się egzamin, imię i nazwisko ucznia, skład 

komisji, termin egzaminu, pytania (zadania) egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Liceum, nie później niż do końca 

września następnego roku szkolnego. 

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

10. 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 zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

§ 89. 

1. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele informują 

ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Formą poinformowania ucznia i rodziców o ocenach, jest 
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ich wstawienie do dziennika elektronicznego.  

2. Oceny zatwierdzone na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej są ostateczne. 

§ 90. 

1. W Szkole obowiązują dwa półrocza. Terminy ich zakończenia określa terminarz roku 

szkolnego. 

2. Oceny śródroczne i roczne należy wystawić na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej. 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący zajęcia edukacyjne oraz (w przypadku oceny zachowania) wychowawca oddziału 

są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja powinna być podana nie później niż na 

trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły 

§ 91. 

1. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

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

zachowania. 

3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej. 

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do 

klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 

z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania, otrzymuje 

świadectwo promocyjne/świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

7. Oceny klasyfikacyjne roczne z religii i etyki brane są pod uwagę przy ustalaniu średniej ocen 
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danego ucznia. 

8. Uczeń, który nie uzyskał promocji powtarza klasę. 

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

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§ 92. 

1. Szkoła tworzy możliwość prezentacji mocnych stron ucznia. 

2. Prezentacja osiągnięć ucznia następuje na forum Szkoły poprzez wystawy, występy, 

konkursy, zawody sportowe, redagowanie gazetki szkolnej i wydawanie almanachu poezji 

uczniowskiej. 

3. Szkoła pomaga również w rozwoju intelektualnym i/lub fizycznym ucznia poprzez 

umożliwianie uczestniczenia w zawodach sportowych, konkursach, pokazach i olimpiadach 

na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. 

§ 93. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 

Liceum. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Liceum. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Uczniowie zostają zapoznani z zasadami oceniania zachowania na pierwszym spotkaniu z 

wychowawcą (godzina wychowawcza), zaś rodzice – na pierwszym zebraniu w półroczu. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian w zasadach oceniania zachowania, do obowiązków 

wychowawcy należy zapoznanie uczniów i ich rodziców ze zmianami w najbliższym 

możliwym terminie. Informacja o poinformowaniu uczniów i rodziców musi być wpisana do 

dziennika lekcyjnego danego oddziału. 

§ 93. 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 
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nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Wychowawca oddziału pozyskuje systematycznie opinie o zachowaniu uczniów na podstawie 

uwag (notatek o uczniu) odnotowanych w dzienniku elektronicznym. 

3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca ma obowiązek pisemnego uzasadnienia 

ustalonej oceny. 

5. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca informuje 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne, 

z zastrzeżeniem ust.7. 

7. Przy ustalaniu semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno–

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

8. Dokumentacja dotycząca ust.7 jest przechowywana przez pedagoga szkolnego. 

9. Ocenę zachowania ucznia ustala się uwzględniając w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) postawę etyczną i kulturę osobistą; w tym okazywanie szacunku innym osobom; 

8) zaangażowanie społeczne. 

10. Ocenianiu podlega dbałość o wygląd zewnętrzny ucznia na terenie Liceum oraz podczas 

wycieczek: 
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1) na egzaminach, uroczystościach, akademiach i apelach szkolnych uczeń zobowiązany jest 

do prezentowania się w stroju galowym; 

2) za strój galowy uważa się: 

a) damski: granatowa lub czarna spódnica do kolan lub dłuższa, biała koszula 

lub bluzka oraz eleganckie buty, delikatny makijaż, 

b) męski: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie oraz eleganckie buty; 

3) na terenie szkoły, podczas zajęć i uroczystości uczniom zabrania się noszenia nakryć 

głowy, przezroczystych ubrań, szortów, ostrego makijażu; 

4) uczeń jest zobowiązany do zmiany butów. W budynku szkolnym dopuszcza się lekkie 

obuwie z podeszwą niepowodującą zabrudzeń podłogi, w szczególności: baleriny, 

tenisówki, trampki, espadryle i kapcie. 

§ 94. 

Uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania powinien 

spełniać wszystkie następujące warunki: 

5) mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności; 

6) nie otrzymać w ciągu roku kary statutowej, np. upomnienia wychowawcy; 

7) brać aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez szkołę, np. kiermaszu 

bożonarodzeniowym. 

§ 95. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do wychowawcy 

oddziału o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym 

jak 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz ocenę o jaką uczeń się ubiega. 

3. Wychowawca oddziału sporządza imienny spis uczniów ubiegających się o podwyższenie 

oceny zachowania i przedkłada ją do Dyrektora Szkoły. 

4. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w przypadku, gdy proponowana roczna ocena klasyfikacyjna nie jest niższa od śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku wystąpienia co najmniej 

trzech spośród wymienionych okoliczności: 

1) otrzymania pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego; 

2) otrzymania pozytywnej opinii pedagoga /psychologa szkolnego; 
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3) uzyskania przez wychowawcę dodatkowych informacji na temat pozytywnych zachowań, 

osiągnięć, pracy społecznej i/lub sytuacji rodzinnej ucznia; 

4) otrzymania pochwały i/lub nagrody Dyrektora Szkoły; 

5) otrzymania listów pochwalnych nagród, wyróżnień itp. Przyznanych przez organizacje 

działające w środowisku; 

oraz spełnienia następujących warunków: 

1) przedstawienia i zrealizowanie planu działań służących poprawie jego zachowania. 

6. W przypadku uznania zasadności wniosku przez Zespół Wychowawczy prowadzone jest 

postępowanie dotyczące podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

7. Postępowanie przeprowadza wychowawca klasy wraz z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym. 

8. Z postępowania sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie; 

2) termin postępowania; 

3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, stanowiące 

aneks lub załącznik do protokołu; 

4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem; 

5) uzyskaną ocenę. 

9. Protokół przechowuje wychowawca oddziału w dokumentacji ucznia. 

10. Wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców o wynikach postępowania, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

11. Wniosek ucznia o podwyższenie oceny zachowania nie będzie uwzględniony w przypadku, 

gdy permanentnie ignorował postanowienia Statutu a jego zachowanie narażało zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów i/lub pracowników Liceum oraz wpływało demoralizująco na 

społeczność szkolną. 

§ 96. 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku ustalenia oceny rocznej niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalenia 

uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni od 

dnia wystawienia oceny. 

3. W sytuacji stwierdzenia uchybień proceduralnych postępuje się zgodnie z postanowieniami 

§92.  
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§ 97. 

1. Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre. 

2. Przy dokonywaniu oceny zachowania wychowawca uwzględnia następujące kryteria: 

1) kryterium I: wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (maks. 10 pkt.): 

a) systematyczność w nauce i przygotowywanie się do zajęć (0-3 pkt.), 

b) dotrzymywanie terminów (0-2 pkt.), 

c) uczciwość na sprawdzianach i pracach klasowych (nie ściąga) oraz 

samodzielnie wykonywanie prac domowych (nie plagiatuje) (0-2 pkt.), 

d) przestrzeganie regulaminów szkolnych, w tym regulaminów pracowni oraz 

nieopuszczanie terenu szkoły podczas zajęć (0-3 pkt.); 

2) kryterium II: frekwencja na zajęciach (maks. 8 pkt.): 

a) brak godzin nieusprawiedliwionych (6 pkt.), 

b) 1-2 godziny nieusprawiedliwione (5 pkt.), 

c) 3-4 godziny nieusprawiedliwione (4 pkt.), 

d) 5-6 godzin nieusprawiedliwionych (3 pkt.), 

e) 7-8 godzin nieusprawiedliwionych (2 pkt.), 

f) 9-10 godzin nieusprawiedliwionych (1 pkt.), 

g) ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych (0 pkt.), 

h) punktualność w stawianiu się na zajęcia, szczególnie na kolejne lekcje w 

danym dniu (0-2 pkt.); 

3) kryterium III: respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (maks. 11 

pkt.): 

a) dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą (0-1 pkt.), 

b) przestrzeganie stroju galowego na uroczystościach i ważnych wydarzeniach z 

życia szkoły (0-1 pkt.), 

c) dbałość o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa (0-1 pkt.), 

d) okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły (0-

1 pkt.), 

e) nieużywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć, apeli i akademii (0-3 

pkt.), 

f) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, (w tym niestosowanie używek, np. e- 

papierosów) (0-4 pkt.); 
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4) kryterium IV: (maks. 5 pkt.) 

a) wywiązywanie się z powierzonych i dobrowolnie podjętych zadań (0-2 pkt.), 

b) zaangażowanie w życie klasy (0-2 pkt.), 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły (0-1 pkt.). 

3. Progi punktowe przedstawiają się jak następuje: 

1) powyżej 30 pkt. – ocena wzorowa; 

2) 29 – 26 pkt. – ocena bardzo dobra; 

3) 25 – 21 pkt. – ocena dobra; 

4) 20 – 16 pkt. – ocena poprawna; 

5) 15 – 12 pkt. – ocena nieodpowiednia; 

6) poniżej 11 pkt. – ocena naganna. 

4. Ustala się następujące zastrzeżenia przy ocenianiu zachowania: 

1) upomnienie wychowawcy na forum oddziału, upomnienie dyrektora oraz nagana 

dyrektora skutkują obniżeniem oceny z zachowania; 

2) uczeń z ponad 45 godzinami nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu nie może 

otrzymać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednie; 

3) uczeń u którego dwukrotnie stwierdzono palenie papierosów nie może otrzymać 

zachowania wyższego niż nieodpowiednie; 

4) w przypadku wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej uczniowi klasy maturalnej 

wychowawca bierze pod uwagę cały okres pobytu ucznia w szkole, z uwzględnieniem 

wszystkich osiągnięć ucznia, o których mowa w § 89 ust. 9. 

§ 98. 

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

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

zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych stanowiące 

podstawę do nieklasyfikowania muszą być zaznaczone w dzienniku lekcyjnym danego 

oddziału. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza Liceum. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany dla ucznia realizującego, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki a także (lub) spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza Liceum nie obejmuje wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Liceum, który zdaje 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

zakończenie rocznych dydaktyczno–wychowawczych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi 

opiekunami. 

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

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

przez dyrektora Liceum. 

§ 99. 

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 98 ust 3. i § 98 ust 4. oraz dla ucznia 

realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Liceum lub nauczyciel przez niego wyznaczony - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz jego rodzicami /prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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§ 100. 

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

rodzice/ prawni opiekunowie ucznia. 

2. Informację o obecności na egzaminie klasyfikacyjnym rodzice /prawni opiekunowie mają 

obowiązek zgłosić na dzień przed terminem egzaminu. 

§ 101. 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których odbywa się egzamin. 

2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa § 99. ust. 1., a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w § 99. ust. 2. – skład 

komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania (ćwiczenia, pytania) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia. 

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 102. 

1. Uczeń ukończył Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji o której mowa w ust. 1 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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Rozdział 7: Uczeń szkoły 

§ 103. 

1. Prawa i obowiązki ucznia są określone przepisami Ustawy oraz wydanymi na jej podstawie 

aktami wykonawczymi. 

2. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka i Europejską Konwencją Praw 

Człowieka. 

3. W szczególności uczeń ma prawo do: 

1) nauki; 

2) rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań; 

3) wolności sumienia, religii i przekonań; 

4) wyrażania własnych poglądów i opinii; 

5) życia bez przemocy fizycznej i psychicznej; 

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

umysłowej, a mianowicie: 

a) zapoznania się z obowiązującym programem nauczania, znajdującym się w 

szkolnym zestawie programów nauczania, 

b) znajomości celów lekcji, 

c) wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych oraz przerw 

świątecznych, ferii letnich i zimowych, zwolnienia, 

d) zwolnienia ze wszystkich odpowiedzi ustnych i pisemnych, na czas ustalony 

indywidualnie z nauczycielem (nie krótszy jednak niż 3 dni) po okresie 

usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, uzasadnionej, systematycznej oceny, niezależnej od 

oceny z zachowania oraz do ustalonych i znanych mu sposobów kontroli postępów w 

nauce; 

8) reprezentowania Liceum na zawodach sportowych, turniejach, konkursach i olimpiadach; 

9) przynależności do organizacji społecznych, kulturalnych, wychowawczych; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego; 

11) równego traktowania wobec prawa; 

12) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia; 

13) takiej organizacji zajęć dydaktycznych, która umożliwia uczniom uzdolnionym sportowo 

godzenie zajęć sportowych z nauką; 
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14) odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Liceum. 

4. Uczeń ma w szczególności obowiązek: 

1) dbania o życie, zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz każdej osoby, znajdującej się na 

terenie Liceum lub uczestniczącej w imprezie szkolnej; 

2) dbania o schludny wygląd, a w przypadku wprowadzenia przez Liceum jednolitego stroju 

uczniowskiego – noszenie tego stroju zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami; 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, a w tym: 

a) nieprzeszkadzania w prowadzeniu lekcji, 

b) przygotowania się do każdej lekcji, 

c) punktualnego przychodzenia na lekcje, 

d) uzupełniania zaległości; 

4) przestrzegania kultury współżycia społecznego w stosunku do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników Liceum; 

5) wypełniania postanowień Statutu i obowiązujących regulaminów oraz podporządkowania 

się zarządzeniom Dyrektora; 

6) powstrzymania się od używania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych; uczeń ma zakaz nagrywania głosu i obrazu osób 

trzecich. 

7) stosowania się do zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, a także sprzedaży i/lub 

używania narkotyków oraz innych środków zmieniających świadomość. Zabrania się 

także wnoszenia na teren Szkoły napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych 

używek. Zakaz ten obowiązuje również podczas imprez szkolnych lub klasowych, na 

wycieczkach szkolnych, w tym na wyjazdach integracyjnych klas pierwszych; 

8) stosowania się do zakazu używania wszelkich form przemocy. 

§ 104. 

1. Godziny nieobecności na zajęciach edukacyjnych mogą być usprawiedliwione przez 

wychowawcę na podstawie: 

1) pisemnej notatki rodziców/prawnych opiekunów lub innych uprawnionych do tego osób, 

np. znajdującej się w „Zeszycie zgłoszeń nieobecności uczniów”; 

2) pisemnej notatki, dostarczonej za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) zaświadczenia lekarskiego. 

2. Usprawiedliwienie pisemne powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, okres, którego 
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dotyczy usprawiedliwienie, przyczynę nieobecności, datę wystawienia, dane osoby 

wnioskującej o usprawiedliwienie nieobecności. 

3. Wychowawca oddziału może nie uwzględnić usprawiedliwienia nieobecności w przypadku, 

kiedy uczeń lub jego rodzice nie dostarczą usprawiedliwienia w nieprzekraczalnym terminie 

jednego tygodnia, licząc od dnia przyjścia ucznia do szkoły po okresie nieobecności. 

4.  Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, 

co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności. 

5.  W sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję 

podejmuje Dyrektor. 

6. Uczeń pełnoletni jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyczynach nieobecności na 

zajęciach szkolnych. Na jego podstawie nauczyciel może usprawiedliwić nieobecność. 

7. Uczeń pełnoletni może samodzielnie składać oświadczenia o przyczynach nieobecności w 

takim trybie, jak czynią to osoby dorosłe, tj. składać zwolnienia lekarskie itp., które są 

podstawa do usprawiedliwienia nieobecności. 

8. Uczeń pełnoletni może zadeklarować, że nieobecności będą usprawiedliwiane na takich 

samych zasadach, jak w przypadku osób niepełnoletnich, tj. na podstawie informacji od 

rodziców/dotychczasowych opiekunów prawnych. 

9. Deklarację roczną o sposobie składania oświadczeń o przyczynach nieobecności uczeń składa 

wychowawcy w terminie uzyskania pełnoletności. 

§ 105. 

1. Uczeń, wyróżniający się w nauce, zachowaniu, działalności sportowej na rzecz Liceum i 

aktywności społecznej może: 

1) otrzymać publiczną pochwałę na forum oddziału lub Liceum; 

2) otrzymać publiczną pochwałę; 

3) zostać wyróżnionym listem pochwalnym skierowanym do rodziców; 

4) otrzymać dyplom uznania lub nagrodę dyrektora Liceum; 

5) otrzymać nagrodę rzeczową; 

6) wybitnie zdolni uczniowie, ze średnią ocen powyżej 5.0 mogą mieć przyznane 

stypendium naukowe ufundowane przez Radę Rodziców bądź z innych środków; 

7) otrzymać nagrodę – statuetkę Patrona Liceum dla najlepszego ucznia Liceum; 

8) otrzymać nagrodę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla abiturienta z 

najwyższą średnią ocen; 

9) otrzymać nagrodę za reprezentowanie Liceum w zawodach sportowych przez okres 

trzech lat. 
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2. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen odpowiadającą kryteriom 

określonym w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, otrzymują 

promocję z wyróżnieniem (świadectwo z biało-czerwonym paskiem). 

§ 106. 

1. W celu realizowania celów i zadań Liceum opisanych w rozdziale II niniejszego statutu, w 

tym tych o charakterze wychowawczym wobec ucznia, podejmuje się rozmaite 

oddziaływania, również o charakterze nagród i kar. 

2. Oddziaływanie wychowawcze ma na celu wytworzenie u ucznia zmiany zachowania 

stosownie do przyjętego w programie wychowawczym wzorca postępowania. 

§ 107. 

1. Przyjęte środki oddziaływania wychowawczego o charakterze kary: 

1) stosowane przez nauczyciela: 

a) rozmowa dyscyplinująca, 

b) ustne upomnienie, 

c) wpis do dziennika klasy, 

d) wniosek do wychowawcy oddziału o obniżenie liczby punktów wpływających 

na ocenę zachowania stosownie do przyjętych zasad, 

e) skierowanie sprawy do Dyrektora; 

2) stosowane przez wychowawcę oddziału: 

a) rozmowa dyscyplinująca z uczniem, 

b) ustne upomnienie ucznia z wpisem do dziennika, 

c) przekazanie pisemnego upomnienia do rodziców ucznia, 

d) obniżenie uczniowi liczby punktów wpływających na ocenę zachowania 

stosownie do przyjętych zasad, 

e) skierowanie sprawy do Wicedyrektora, 

f) przekazanie sprawy do Dyrektora; 

3) stosowane przez Wicedyrektora: 

a) rozmowa dyscyplinująca z uczniem, 

b) ustne upomnienie ucznia z wpisem do dziennika, 

c) przekazanie pisemnego upomnienia do rodziców ucznia, 

d) przekazanie sprawy do Dyrektora; 
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4) stosowane przez Dyrektora: 

a) ustne upomnienie ucznia z wpisem do dziennika, 

b) rozmowa z uczniem w obecności co najmniej jednego rodzica poprzedzona 

pisemnym wezwaniem rodziców, 

c) podpisanie przez ucznia, po akceptacji jego rodziców, pisemnego planu 

wychowawczego (kontraktu), 

d) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania Liceum na zewnątrz, 

e) nagana Dyrektora. 

2. W przypadku rażących naruszeń postanowień statutu Dyrektor ma prawo zastosować karę 

z powyższego katalogu w porozumieniu z wychowawcą oddziału i pedagogiem. 

3. Nauczyciele wymieniają informacje dotyczące wymierzonych kar z wychowawcą oddziału. 

4. Rodzice uczniów są informowani pisemnie o wymierzonych karach. 

5. Od nałożonej kary przysługuje uczniowi i jego rodzicom prawo do odwołania w formie 

pisemnej, skierowane do Dyrektora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji 

o karze. 

6. Przy rozpatrywaniu odwołania Dyrektor ma prawo do konsultacji z zainteresowanymi 

stronami. 

§ 108. 

1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

realizującego obowiązek nauki do innej szkoły, jeśli zmiana środowiska wychowawczego 

może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia w przypadku, gdy wszystkie możliwości 

oddziaływania wychowawczego na ucznia możliwe do zastosowania w Liceum zostały 

wyczerpane i nie odniosły skutku. 

2. Skreślenie z listy ucznia nierealizującego obowiązku nauki przez Dyrektora następuje 

w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego w przypadku, gdy wszystkie możliwości oddziaływania 

wychowawczego na ucznia łamiącego w sposób rażący postanowienia statutu możliwe do 

zastosowania w Liceum zostały wyczerpane i nie odniosły skutku. 

§ 109. 

1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o 

pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora. 

2.  Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 
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2) podejmuje mediacje ze stronami sporu, przy współpracy z pedagogiem, w celu 

wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują 

sprawę dyrektorowi; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, 

ostateczną decyzję, co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

polubownego rozwiązania; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, 

dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego 

praw. 

5. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, 

chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

6. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku 

postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

7. Wychowawca, pedagog i dyrektor podejmują działania wyjaśniające, spraw dotyczących 

uczniów, na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział 8: Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

§ 110. 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców z Liceum. 

2. Rodzice uczniów Liceum mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami; 

2) znajomości celów, zadań Liceum i zasad jego funkcjonowania; 

3) występowania w każdej sprawie dotyczącej swojego dziecka; 

4) informacji o ustalonych podręcznikach i dopuszczonych do realizacji programach 

nauczania; 
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5) zapoznania z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

6) uzyskania informacji o sytuacji szkolnej dziecka, także za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego i zintegrowanego z nim komunikatora; 

7) uzyskania informacji o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych swojego dziecka; 

8) uzyskania uzasadnienia oceny w formie przyjętej w statucie Liceum; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

10) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad dotyczących wychowania 

i kształcenia dziecka; 

11) pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych w statucie Liceum 

i w odrębnych regulaminach; 

12) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, dyrekcją oraz 

specjalistami; 

13) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Liceum; 

14) wybierania przedstawicieli i kandydowania do Rady Rodziców, a także wpływania na 

działalność Liceum poprzez uczestnictwo w jej pracach; 

15) wyrażania opinii dotyczących pracy Liceum, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich 

reprezentantów w formie służącej rozwojowi uczniów i pracy Liceum. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, wynikających z ustawowego obowiązku 

nauki, należy: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych; 

3) zapewnienie dziecku stroju zgodnego z zapisem w Statucie; 

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

5) usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole w terminie do 7 dni od powrotu ucznia 

na zajęcia; 

6) kontaktowanie się z wychowawcą, nauczycielem lub Dyrektorem we wszystkich 

sprawach dotyczących edukacji i wychowania dziecka; 

7) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Liceum. 
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§ 111. 

1. Zespół organizuje dni otwarte i zebrania rodziców umożliwiające uzyskanie informacji na 

temat dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu. 

2. Szczegółowy harmonogram spotkań jest podawany do wiadomości, między innymi za 

pośrednictwem strony internetowej Liceum, do końca września każdego roku szkolnego. 

3. Wymiana informacji pomiędzy nauczycielami, wychowawcami i rodzicami odbywa się także 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego i zintegrowanego z nim komunikatora. 

4. Komunikacja za pośrednictwem komunikatora stanowi oficjalną komunikację z Liceum 

i podlega przyjętym standardom pisemnej komunikacji. 

§ 112. 

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w celu wsparcia uczniów i ich rodziców 

oraz podniesienia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. W działaniach dydaktyczny, wychowawczych i opiekuńczych szkoła wspomagana jest przez 

Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną nr 24 w Warszawie, zwaną dalej „poradnią”. 

3. Dyrektor ustala z poradnią warunki oraz zakres współpracy w zakresie: 

1) udzielania uczniom wsparcia i doradztwa związanego z dalszym kształceniem; 

2) sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

3) współpracy z nauczycielami w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, efektów 

podjętych działań oraz planowania dalszych form wsparcia; 

4) wsparcia merytorycznego nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 

i wychowawczych; 

5) udzielania bezpośredniej pomocy uczniom i ich rodzicom; 

6) realizowania zadań profilaktycznych. 

4. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wzbogacająca 

działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych. 

5.  Dyrektor, w uzgodnieniu z radą rodziców, zezwala na działalność organizacji, o których 

mowa w ust. 4, pod warunkiem przedstawienia, odpowiednio programu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej, profilaktycznej lub opiekuńczej. 

6. W szkole mogą być prowadzone innowacje dydaktyczne, organizacyjne i wychowawcze 

proponowane przez nauczycieli oraz organizowane przy współpracy ze stowarzyszeniami lub 

innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji.  
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7. Wprowadzenie w szkole innowacji poprzedzone jest wydaniem opinii przez radę 

pedagogiczną szkoły. 

8. Dyrektor, w drodze zarządzenia, określi zasady wprowadzania i wdrożenia innowacji 

w szkole. 

Rozdział 9: Funkcjonowanie oddziałów trzyletniego liceum 

§ 113. 

1.  W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w czteroletnim XXXVIII Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie funkcjonują klasy 

dotychczasowego trzyletniego XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie, zwane dalej „trzyletnim liceum”.  

2.  Uczniowie klas dotychczasowego trzyletniego liceum korzystają z obiektów szkolnych i ich 

wyposażenia, w tym biblioteki i stołówki szkolnej. 

3.  Klasy dotychczasowego trzyletniego liceum realizują cele i zadania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, określonej dla trzyletniego liceum, uwzględniającej 

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

4.  Cele i zadania klas trzyletniego liceum realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania dla trzyletniego liceum, który uwzględnia wymiar 

wychowawczy i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum. 

5. Uczniowie klas trzyletniego liceum wchodzą w skład samorządu uczniowskiego szkoły, o 

której mowa w § 20 ust. 4, na zasadach określonych w § 27 

6. Do uczniów klas trzyletniego liceum mają zastosowanie przepisy rozdziału 7. 

7. Do oceniania uczniów klas trzyletniego liceum mają zastosowanie przepisy rozdziału 6. 

8. Rodzice uczniów trzyletniego liceum wchodzą w skład rady rodziców szkoły, o której mowa 

w § 20 ust. 3. Do rodziców uczniów klas trzyletniego liceum zastosowanie mają przepisy 

rozdziału 8. 

9. Klasy trzyletniego liceum będą kontynuować swoje tradycje w szkole, o której mowa w § 1 

ust.1.  

10. Dokumentacja przebiegu nauczania klas trzyletniego liceum jest prowadzona 

i przechowywana na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia w tych klasach. 
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Rozdział 10: Ceremoniał szkolny 

§ 114. 

1. Uczeń ma obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją oraz osoby 

patrona szkoły, Stanisłąwa Kostki Potockiego. 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej 

tradycji. 

3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w szczególności: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Ślubowanie klas pierwszych; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Święto Niepodległości; 

5) Uroczyste pożegnanie uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; 

6) Rocznicę Uchwalenia Kostytucji 3 Maja; 

7) Zakończenie roku szkolnego; 

8) Dzień Patrona – Święto Szkoły. 

4.  Do obowiązków ucznia należy podkreślenie galowym strojem świąt państwowych 

i szkolnych. 

§ 115. 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaruszkoły z 

przestrzeganiem następujących zasad: 

1) Wprowadzenie sztandaru; 

2) Hymn państwowy; 

3) Część oficjalna uroczystości; 

4) Wyprowadzenie sztandaru; 

5) Część artystyczna. 

3.  Uroczystości z udziałem sztandaru wymaga powagi zachowania, a przechowywanie, transport 

i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 
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§ 116. 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować szkołę na zewnątrz w czasi obchodów rocznic, 

świąt państwowych i oświatowych. 

2. Zaszczytnym wyróżńieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym szkoły. 

3. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą: 

1) Chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej; 

2) Asysta – dwie uczennice klasy programowo najwyższej; 

4.  W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust. 3, 

zwany pocztem rezerwowym. 

5. 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 

6. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią: 

1) Chorąży: ciemne spodnie, białą koszula, ciemna marynarka; 

2) Asysta: ciemne spódnice o długości oscylującej wokół kolan, białe bluzki. 

7. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. Zmiana 

następuje zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru. 

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

w trudnych warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

§ 117. 

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 zachowań, dba o przestrzeganie 

ceremoniału szkolnego. 

§ 118. 

3. Szkoła posiada własne logo. 

4. Logo XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego jest 

własnością szkoły. 

5. Pracownicy szkoły mają prawo używania logo przy zachowaniu zasad jego stosowania. 

6. Instytucje współpracujące ze szkołą mają prawo używania logo wyłącznie za zgodą dyrektora 
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szkoły. 

7. Zasady użycia logo określa Dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 11: Postanowienia końcowe 

§ 119. 

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych 

spraw odrębne przepisy. 

§ 120. 

1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów 

szkoły, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego. 

2. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego. 

3. Rada rodziców i samorząd uczniowski mają prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w 

statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały. 

4. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 

§ 121. 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i uchwala jego zmiany. 

2. Zmiany do statutu są integralną częścią Statutu. 

3. Tekst jednolity Statutu tworzony będzie, gdy liczba zmian utrudni korzystanie ze Statutu. 

4. Na stronie internetowej Szkoły może być każdorazowo publikowany tekst Statutu ze 

zmianami. 

§ 122. 

Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

/–/  mgr Ewelina Jankowska 

         Dyrektor szkoły 

 


