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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Status i siedziba szkoły 
 

1. Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie, jest szkołą publiczną. 

2. Numer porządkowy szkoły: I. 

3. Szkoła nosi imię: Stanisława Staszica. 

4. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 38. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu w Pleszewie. 

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

7. Cykl kształcenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego trwa 4 lata od 2019 r. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE i ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 2. 

Cele i zadania szkoły 
 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa koncentrując się na prowadzeniu działalności dydak-

tycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki.  

1. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów z deficytami rozwojowymi, współpracując w tym zakresie z instytucjami 

specjalizującymi się w udzielaniu pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji zdrowotnej. 

2. Szkoła organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych po-

trzebna jest pomoc, wsparcie i udziela pomocy finansowej (w miarę posiadanych środków finansowych) oraz 

organizuje zajęcia rewalidacyjne, i zajęcia wyrównawcze. 

3. Szkoła w szczególności zapewnia uczniom: 

1) realizację programu nauczania;  

2) przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów wyższych; 

3) możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności oraz postaw niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

liceum ogólnokształcącego i świadectwa dojrzałości oraz kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) możliwość zdobycia nowoczesnej wiedzy humanistycznej, matematycznej, przyrodniczej, informatycznej i 

społecznej; 

5) możliwość pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego poprzez pobudzanie postaw kreatywnych w 

procesie zdobywania wiedzy i umiejętności; 

6) wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia, pre-

dyspozycje psychiczne; 

7) kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia; 

8) kształtowanie postawy samowychowania, nawyku dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psy-

chiczną; 

9) kształtowanie postawy przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

10) tworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w oparciu o 

przepisy prawa; 

11) wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji i kultur; 

12) wychowanie i kształcenie w duchu poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej; 

13) wpajanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego; 

14) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

15) przygotowanie do świadomego, odpowiedzialnego, aktywnego i samodzielnego pełnienia zadań w rodzinie, 

społeczności lokalnej i w państwie; 

16) wychowanie prospołeczne, kulturalne, estetyczne, ekologiczne; 

17) rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego; 

18) opiekę psychologiczną, pedagogiczną oraz zdrowotną i wychowanie prozdrowotne. 

5. Szkoła podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydak-

tycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warun-

ków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 

6. Szkoła wspiera na swoim terenie działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum im. Stanisława Staszica w Plesze-

wie. 

7. Szkoła współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami, wyższymi uczelniami zainteresowanymi działalnością 

dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą dzieci i młodzieży oraz władzami samorządowymi, oświatowymi i 

środowiskiem lokalnym. 
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8. Szkoła umożliwia korzystanie z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej w Pleszewie. 

 
§ 3. 

Realizacja celów i zadań szkoły 
 

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

1) organizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

4) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowo-

żytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

5) organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

6) organizowanie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

8) organizowanie zajęć religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

9) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także 

z udziałem wolontariuszy; 

10) umożliwianie uczniom uczestniczenia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sporto-

wych; 

11) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń cywilizacyj-

nych; 

12) oddziaływania wychowawcze określone w programie wychowawczo-profilaktycznym; 

13) przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym; 

14) pogadanki okolicznościowe organizowane przez wychowawców klas, pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznej, pracowników służby zdrowia, policji, powiatowego urzędu pracy, samorządu lokalnego, itp.; 

15) organizację różnorodnych imprez, spotkań i uroczystości, związanych z obchodzeniem świąt oraz ważnych 

rocznic dla kraju i szkoły; 

16) uroczysty charakter innych wydarzeń z życia szkoły: rozpoczęcia roku szkolnego, ślubowania klas I, pożegna-

nia absolwentów w połączeniu z wręczeniem świadectw dojrzałości, zakończenia roku szkolnego; 

17) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej poprzez wycieczki klasowe do ciekawych miejsc regionu, po-

znawanie muzeów regionalnych, udział w imprezach związanych z uroczystościami regionalnymi; 

18) spotkania z rodzicami; 

19) objęcie uczniów programem doradztwa zawodowego. 

 
§ 4. 

Cele i zadania zespołów nauczycielskich 
 

1. Nauczyciele tworzą zespoły: wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. W szkole działają zespoły przedmiotowe: 

1) zespół matematyków i informatyków; 

2) zespół nauczycieli wychowania fizycznego;  

3) zespół nauk ścisłych i edukacji dla bezpieczeństwa; 

4) zespół polonistów i nauczycieli religii (etyki); 

5) zespół nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i biblioteki; 

6) zespół języków obcych.  

3. W szkole działają zespoły zadaniowe: 

1) do spraw profilaktyczno-wychowawczych; 

2) do spraw ewaluacji; 
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3) do spraw wymagań edukacyjnych, dokumentacji szkolnej i frekwencji; 

4) do spraw promocji szkoły i programu rozwoju; 

5) do spraw doskonalenia; 

6) do spraw statutowych; 

7) do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) do spraw analizy wyników maturalnych i opracowania programu doradztwa zawodowego; 

9) opracowania raportu pracy szkoły. 

4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) przygotowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddzia-

łach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym (więcej niż jeden podręcznik można wybrać, biorąc pod uwagę zakres rozszerzony – liceum, poziom 

nauczania języka obcego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem spe-

cjalnym) oraz przygotowanie programów nauczania – przedstawienie ich na Radzie Pedagogicznej w terminie 

określonym przez obowiązujące przepisy. Informacja o zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym umieszczana jest na stronie 

internetowej www.lopleszew.pl w zakładce Dokumenty. 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelo-

wania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programu 

nauczania; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych oraz sposobów badania wyników nauczania; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) dokumentowanie swojej pracy i składanie z niej półrocznych sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicz-

nej; 

6) wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych uczniów; 

7) wnioskowanie w sprawie nagród dla nauczycieli. 
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ROZDZIAŁ III 
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 
§ 5. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Rok szkolny w Liceum dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze rozpoczyna się we wrześniu, a kończy się w 

piątek w drugim tygodniu stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się od początku trzeciego tygodnia stycznia, a 

jeżeli ferie zimowe przypadają w trzecim tygodniu stycznia, to drugie półrocze rozpoczyna się po feriach zimo-

wych. 

2. Spotkania z rodzicami (wywiadówki): 

1) spotkanie organizacyjne dla wszystkich rodziców odbywa się we wrześniu; 

2) spotkanie na zakończenie pierwszego półrocza;  

3) spotkanie na zakończenie drugiego półrocza. 

§ 6. 
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. Nauczyciel lub zespół przedmiotowy opracowuje szczegółowe wymagania edukacyjne właściwe dla każdej oceny 

i przedstawia je uczniom w pierwszym miesiącu nauki każdego roku szkolnego.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

3. Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z opiniami publicznych i niepublicznych poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych: 

1) nauczyciel opracowuje zasady dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią poradni; 

2) nauczyciel stosuje obniżoną skalę procentową, wg której dokonuje oceny prac pisemnych; 

3) w przypadku występowania u ucznia trudności dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciel przedmiotu we 

współpracy z pedagogiem i innymi nauczycielami dostosowuje wymagania edukacyjne. Weryfikuje, ewentu-

alnie modyfikuje metody pracy, formy sprawdzania osiągnięć ucznia, dając tym samym szansę uczniowi na 

wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, umożliwiając harmonijny rozwój. 

 
§ 7. 

Formy oceniania bieżącego  
 

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego: 

Za najważniejsze, a zgodne z zasadami dydaktyki obowiązującymi w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica 

w Pleszewie uznaje się: 

1) zasadę systematyczności - rytmiczne i rozłożone w czasie ocenianie; 

2) zasadę obiektywizmu - ocenianie na podstawie wyników w zależności od form i me-

tod pracy; 

3) zasadę terminowości - pisemne prace sprawdzone, oddane i omówione w odpo-

wiednim terminie w zależności od specyfiki przedmiotu; 

4) zasadę higieny pracy - prace pisemne: prace klasowe, testy i sprawdziany zapowie-

dziane w ściśle określonym terminie; 

5) zasadę jawności - uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu, kryteria 

są omówione i udostępnione rodzicom; 

- na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowa-
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nego w danym przedmiocie programu nauczania oraz o spo-

sobach sprawdzania osiągnięć szkolnych; 

- wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego in-

formują uczniów i rodziców o zasadach oceniania; 

6) zasadę informacji zwrot-

nej 

- ocena stanowi informację zwrotną i służy do ewaluacji pracy 

ucznia i nauczyciela. 

2. Ocena prac pisemnych wg skali procentowej: 

<0% – 40%) – niedostateczny 

<40% – 50%) – dopuszczający 

<50% – 70%) – dostateczny 

<70% – 90%) – dobry 

<90% – 98%) – bardzo dobry 

<98% – 100%> – celujący 

3. Oceny są przyznawane za realizację przez ucznia określonych form. 

1) formy ustne: 

a) wypowiedź ustna, 

b) dyskusja, 

c) praca w grupach; 

2) formy pisemne: 

a) kartkówka - z trzech ostatnich tematów lub niezbyt obszernego materiału wskazanego przez nauczyciela 

(jest równoznaczna z wypowiedzią ustną), trwa maksymalnie 20 minut, może być niezapowiedziana, 

b) sprawdzian, test i praca klasowa - obejmuje dział lub kilka działów programowych, może mieć formę pracy 

stylistycznej, testową lub zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Powinna być ujęta w przedmioto-

wych formach oceniania. W ciągu tygodnia mogą odbyć się tylko trzy z form (sprawdzian, test, praca kla-

sowa). Zapowiedziane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem, co potwierdza, ze względów organizacyj-

nych, wpis w dzienniku elektronicznym, 

c) częstotliwość ocen, pisemnych zadań domowych, określa nauczyciel danego przedmiotu; 

3) ocenie podlega również zaangażowanie ucznia w toku lekcji i aktywność; 

4) inne formy podlegające ocenie to w szczególności: 

a) opracowanie i prezentacja referatów, debat, pokazów, 

b) własna twórczość, 

c) projekty, 

d) ćwiczenia praktyczne, 

e) zadania domowe; 

5) nauczyciel określa zakres wag (od 1 do 3) dla poszczególnych form, w zależności od specyfiki przedmiotu: 

a) języki obce: test całoroczny 3, prezentacja standardów 3, test diagnostyczny 2, sprawdziany 2, udział w 

konkursach 2, kartkówka 1, wypowiedź ustna 1, rozmówki 1, zadania domowe 1, aktywność na lekcji 1, 

b) matematyka: praca klasowa lub test z działu (powtórka) 3, sprawdzian 2, pozostałe 1,  

c) język polski: praca klasowa 3, testy, sprawdziany 2, zadania domowe i ćwiczenia z analizy i interpretacji 

2, sprawdzian z lektury 2, kartkówki 1, zadania domowe 1, odpowiedzi ustne 1, recytacja 1, prezentacje, 

referat 1, aktywność 1, 

d) biologia, chemia, geografia, fizyka: sprawdziany, testy 3, sprawdziany z mniejszej partii materiału 2, kart-

kówki 1, odpowiedzi ustne 1, zadania domowe 1, referaty 1, 

e) historia i wiedza o społeczeństwie: testy 3, sprawdziany 2, kartkówki 1, odpowiedzi ustne 1, zadnia do-

mowe 1, referaty, prezentacje 1, aktywność 1, 

f) informatyka: testy, sprawdziany 3, ćwiczenia/zadania wykonywana na komputerze 2, kartkówki 1, prace 

domowe 1, aktywność na lekcji 1, 

g) podstawy przedsiębiorczości: sprawdzian 2, pozostałe 1, 

h) wychowanie fizyczne: aktywność 2, frekwencja 2, sprawdziany 1. 
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6) liczba prac klasowych, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy oraz umiejętności uczniów jest okre-

ślona w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów; 

7) nauczyciel może ocenić dodatkową pracę ucznia, za którą uczeń może otrzymać ocenę, wykonując jeden raz 

w półroczu zadanie, określone w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów; 

8) formy prac dodatkowych: 

a) teczki tematyczne (portfolio), zawierające materiały gromadzone przez ucznia na temat wskazany przez 

nauczyciela lub zaproponowany przez ucznia (fotografie, ilustracje, wycinki prasowe),  

b) projekty indywidualne i zbiorowe, 

c) modele, plansze, plany, albumy, wywiady, 

d) różnorodne formy wypowiedzi pisemnej (reklamy, opowiadania, sprawozdania), 

e) prezentacje multimedialne i inne. 

4. Sposoby dokumentowania oceniania: 

1) oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów są dokumentowane w dzienniku elektronicznym; 

2) nauczyciel zobowiązany jest do rytmicznego wystawiania ocen; 

3) minimalna liczba ocen uzyskanych w półroczu z danego przedmiotu równa jest liczbie godzin realizowanych 

tygodniowo plus „jeden” z wyjątkiem przedmiotów, które są realizowane w liczbie jednej godziny tygo-

dniowo, gdzie minimalna liczba ocen uzyskanych w półroczu to trzy oceny. 

5. Ocena klasyfikacyjna wystawiona zgodnie z obowiązującym prawem nie może być zmieniona drogą administra-

cyjną. 

6. Zasady poprawiania form pisemnych (praca klasowa, sprawdzian, test): 

1) uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny. Nauczyciel decyduje o czasie i wyborze formy zaliczenia; 

2) poprawa pracy klasowej lub sprawdzianu jest dobrowolna; 

3) powtórne pisanie pracy klasowej, testu lub sprawdzianu może odbyć się poza godzinami lekcyjnymi, np. na 

dyżurze nauczycielskim, za zgodą i w terminie ustalonym przez nauczyciela; 

4) zasady zaliczania opuszczonej formy pisemnej: 

a) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu jednego tygodnia po powrocie do szkoły, uczeń ma 

obowiązek ustalić z nauczycielem termin przystąpienia do zaliczenia opuszczonej formy,  

b) świadome unikanie (nieobecność nieusprawiedliwiona) zaliczenia opuszczonej formy, uprawnia nauczy-

ciela do wyznaczenia dowolnego, nieuzgodnionego z uczniem terminu, 

c) prace pisemne sprawdzone i ocenione są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego (31 

sierpnia) i udostępniane rodzicom, uczniom na ich życzenie w obecności nauczyciela w siedzibie szkoły. 

7. Nieprzygotowanie do lekcji: 

1) w wypadku udokumentowanej nieobecności ucznia, dłuższej niż 5 dni, związanej bezpośrednio z chorobą 

uczeń ma prawo do dodatkowego nieprzygotowania w pierwszym dniu obecności w szkole. Uczeń zobowią-

zany jest do samodzielnego nadrobienia zaległości. Zapis w tym punkcie nie dotyczy zapowiedzianych wcze-

śniej prac klasowych, sprawdzianów bądź testów;  

2) w wypadkach szczególnych określonych indywidualnie przez nauczyciela danego przedmiotu (np. z języka 

polskiego znajomość treści lektur szkolnych, z innych przedmiotów wcześniej zapowiedziana lekcja powtó-

rzeniowa) uczeń nie ma prawa zgłaszać nieprzygotowania do lekcji (z wyłączeniem szczególnie ważnych wy-

padków losowych); 

3) brak pracy domowej jest traktowany równorzędnie z nieprzygotowaniem się ucznia do lekcji. 

8.  Zwolnienia z zajęć edukacyjnych: 

1) uczniowie zwalniają się u wychowawcy oddziału. W tym celu przedstawiają wychowawcy pisemną prośbę 

rodziców o zwolnienie. W wypadku nieobecności wychowawcy zwolnień dokonuje nauczyciel przedmiotu, z 

którego uczeń się zwalnia; 

2) uczniowi zwolnionemu wychowawca odnotowuje zwolnienie w dzienniku elektronicznym. Zwolnienie jest 

traktowane jako nieobecność usprawiedliwiona; 

3) udział ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych i w związku z tym jego 
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nieobecność na lekcjach jest odnotowana w dzienniku elektroniczny jako zwolnienie z odpowiednią adnota-

cją – nieobecność usprawiedliwiona potrzebami szkoły. Takie przypadki są traktowane jako obecność i nie 

wlicza się ich do godzin nieobecnych; 

4) dyrektor szkoły na wniosek rodziców zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-

ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń z taką opinią uczestniczy w zaję-

ciach. Uczeń jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne 

niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej. Jeżeli czas określony w opinii zwolnienia ucznia 

z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwol-

niona/y; 

5) dyrektor szkoły na wniosek rodziców zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii; 

6) dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywi-

dualnego nauczania) zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

 
§ 8. 

Formy ustalania ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 
1. Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. Ocenę zachowania ustala wycho-

wawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych przeprowadza się w oparciu o oceny bieżące uzyskane za: 

1) sprawdziany, testy, prace klasowe z jednego lub kilku działów; 

2) odpowiedzi ustne (kartkówki) z bieżącego materiału nauczania oraz zadania domowe; 

3) referaty, pracę na lekcji, przejawy aktywności itp. 

3. Przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę wyniki klasyfikacji na koniec pierwszego półrocza. 

4. Nauczyciele języków obcych: niemieckiego, angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego wystawiając ocenę śród-

roczną lub roczną opierają się na następujących wytycznych: 

1) za każdym razem nauczyciele dostosowują wymagania do poziomu zaawansowania grupy językowej oraz 

określają te umiejętności oraz zakres wiedzy, które w danym półroczu lub roku szkolnym będą rozwijane i 

oceniane; 

2) umiejętności podstawowe to: 

a) czytanie ze zrozumieniem, 

b) słuchanie ze zrozumieniem, 

c) pisanie, 

d) mówienie, 

e) znajomość słownictwa i gramatyki, 

f)  oraz wiadomości na temat kraju/krajów, z którego pochodzi nauczany język; 

3) informacja na powyższy temat powinna być przekazana na początku każdego roku szkolnego; 

4) przy obliczaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej oraz rocznej uwzględnia się, w szczególności oceny uzy-

skane z: 

a) sprawdzianu wiedzy leksykalnej, gramatycznej, umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zro-

zumieniem, 

b) form pisemnych, 

c) odpowiedzi ustnych, 

d) aktywności (częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, udział w konkursach przed-

miotowych, prezentacja referatu, metoda projektu), 
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e) kartkówek z wiedzy leksykalnej lub gramatycznej, 

f)  prac domowych, 

5) jeżeli uczniowi udowodni się brak pracy samodzielnej na teście, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Obszary podlegające ocenianiu na lekcjach wychowania fizycznego są następujące: 

1) aktywność ucznia (zaangażowanie, przygotowanie do lekcji – strój sportowy); 

2) postawa i systematyczność pracy na lekcji; 

3) postęp w zakresie umiejętności i sprawności ruchowej; 

4) praca dodatkowa (reprezentowanie szkoły na zawodach, sędziowanie, pomoc w organizowaniu zawodów 

oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych). 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna nie jest średnią z dwóch półroczy, ponieważ uwzględnia postępy (lub ich brak) w 

nauce. 

7. W przypadku dłuższej choroby nauczyciela, która uniemożliwia wystawienie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej 

lub rocznej, ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel uczący w zastępstwie lub wyznaczony przez Dyrektora 

szkoły. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzy-

muje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie 

jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 
§ 9. 

Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 
rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 
1. Egzamin na podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

1) uczeń ma prawo do egzaminu na podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;  

2) uczeń ma prawo podwyższyć roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

3) uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu na podwyższenie rocznej oceny klasy-

fikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

4) warunkiem przystąpienia do poprawy oceny jest 85% obecność ucznia na lekcjach danego przedmiotu w 

pierwszym i drugim półroczu (obecność liczona osobno w obu półroczach, godziny nieobecności muszą być 

usprawiedliwione) oraz otrzymał przynajmniej dobrą ocenę zachowania. W przypadku udokumentowanej 

dłuższej nieobecności warunek ten nie jest obligatoryjny; 

5) do wyżej wymienionych udokumentowanych dłuższych nieobecności zalicza się: 

a) hospitalizację ucznia i zwolnienie poszpitalne (powyżej miesiąca), 

b) hospitalizacja rodzica (powyżej miesiąca), 

c) trudna sytuacja rodzinna (śmierć rodzica, rozwód rodziców), 

d) ciąża zagrożona, 

e) urodzenie dziecka i sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki (miesiąc po porodzie); 

6) uczeń lub rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne podanie najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej do Dyrektora szkoły o wyznaczenie terminu egzaminu na podwyższenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej (w przypadku ucznia niepełnoletniego wymagany jest podpis rodzica; w sytuacji 

braku podpisu rodzica podanie nie będzie rozpatrywane). W podaniu uczeń określa ocenę, na jaką zamierza 

się poprawiać.  

7) podanie powinno być zaopiniowane przez wychowawcę oddziału, opatrzone zapisem o „akceptacji” bądź jej 

braku. Adnotacja wychowawcy jest jednoznaczna z przeprowadzeniem analizy frekwencji; 

8) termin przeprowadzania egzaminu ustala Dyrektor szkoły; 
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9) dla przeprowadzenia egzaminu na podwyższenie rocznej oceny Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komi-

sję w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji; 

10) nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzamina-

cyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się 

innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych z tej lub innej szkoły; 

11) egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: informatyka i wychowanie 

fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;  

12) egzamin trwa 60 minut; 

13) pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, tj. nauczyciel uczący ucznia, a zatwierdza zespół przedmio-

towy. Zestaw egzaminacyjny obejmuje swoim zakresem treści nauczania na wnioskowaną w podaniu ocenę; 

14) komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu na podwyższenie oceny ustala ocenę klasyfikacyjną, 

która nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; 

15) z przeprowadzonego egzaminu na podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej sporządza się protokół zawie-

rający: skład komisji, termin egzaminu, ustaloną ocenę klasyfikacyjną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pytania (zadania praktyczne), pisemne odpowiedzi ucznia; 

16) uczeń przystępuje do egzaminu na podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu tylko 

raz; 

17) ocena ustalona w wyniku egzaminu na podwyższenie oceny jest ostateczna, z zastrzeżeniem niedostatecznej 

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

w przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia składa się nie później jed-

nak w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych; 

18) poprawa oceny rocznej odbywa się najpóźniej na dzień przed klasyfikacją; 

19) szczegółowe terminy popraw przewidywanych ocen ustala dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem; 

20) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przy-

stąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły nie później niż w dniu klasyfi-

kacji; 

21) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawarte są w Procedurach egzaminu na podwyższenie 

oceny; 

22) uczeń lub jego rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od przewidywanej rocznej oceny 

zachowania, jeżeli uznają, że proponowana przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest zaniżona.  

23) odwołanie należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicz-

nej; 

24) Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku – odrzuca go albo powołuje komisję w składzie:  

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

b) wychowawca oddziału zainteresowanego ucznia,  

c) nauczyciel zajęć edukacyjnych w danym oddziale, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;  

25) Dyrektor zwołuje posiedzenie komisji nie później niż przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pe-

dagogicznej; 

26) na posiedzeniu komisji omawia się postępowanie ucznia w kontekście odpowiednich zapisów Statutu Liceum, 

a następnie w drodze głosowania ustala się stanowisko zespołu w sprawie odwołania. W przypadku równej 

ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący komisji;  
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27) ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia składa się nie później jednak w terminie 2 dni roboczych od dnia za-

kończenia rocznych zajęć dydaktycznych; 

28) z prac komisji sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

29) szczegółowe zasady pracy komisji zawarte są w Procedurach komisji dotyczącej ustalania rocznej oceny kla-

syfikacyjnej zachowania. 

2. Egzamin klasyfikacyjny: 

1) jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, uczeń może 

nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

3) na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodzi-

ców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok 

nauki lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

5) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu klasyfi-

kacyjnego z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi 

temu nie ustala się oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”; 

6) egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły;  

7) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w pkt. 2, 3, 4 przeprowadza komisja, w której skład wcho-

dzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

8) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5 przeprowadza komisja. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egza-

min; 

9) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wyjątek stanowią uczniowie wymienieni w pkt. 4 dla których egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgad-

nia się z uczniem i jego rodzicami; 

10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalo-

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

11) ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem niedostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. W przy-

padku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia składa się nie później jednak w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych; 

12) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

13) podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.  

14) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawarte są w Procedurach egzaminu klasyfikacyjnego. 

3. Egzamin poprawkowy: 

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć; 
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2) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym ter-

minie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później 

niż do końca września; 

3) po ustaleniu oceny z egzaminu poprawkowego uczeń lub rodzic może wnieść zastrzeżenia w ciągu 5 dni ro-

boczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W przypadku stwierdzenia, że ocena została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna; 

4) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i po-

wtarza klasę. Jednak w przypadku niezdania egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego zajęcia 

edukacyjnego pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, Rada Pedagogiczna 

uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

ucznia do klasy programowo wyższej; 

5) Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edu-

kacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyż-

szej; 

6) nauczyciel w określonym przez dyrektora terminie podaje uczniowi przygotowującemu się do egzaminu po-

prawkowego zakres materiału zgodny z podstawą programową i realizowanym przez siebie programem na-

uczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego każdej z ocen zapisanych 

w statucie; 

7) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wy-

chowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

8) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;  

9) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

10) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

30) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły; 

11) z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia; 

12) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawarte są w Procedurach egzaminu poprawkowego; 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia: 

1) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfi-

kacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z prze-

pisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen; 

2) zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfika-

cyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

4) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 
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zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; 

5) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem:  

a) negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku eg-

zaminu poprawkowego, 

b) Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

6) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami; 

7) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, która sprawdza wiadomości i 

umiejętności ucznia jest ostateczna; 

8) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;  

9) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych;  

10) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgło-

szenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalania ocen; 

11) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem lub jego rodzicami; 

12) w skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oddziale, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

13) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły; 

14) w skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału,  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w oddziale,  

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f)  przedstawiciel Rady Rodziców; 

15) komisja, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu uzyskania oceny;  

16) ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów de-

cyduje głos przewodniczącego komisji;  

17) ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, dołączony do arkusza ocen ucznia; 

18) z posiedzenia komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół, dołączony 

do arkusza ocen ucznia. 

 
§ 10. 

Skala ocen bieżących i śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne,  
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b) końcowe. 

2. Ustalone oceny bieżące stanowią dla ucznia konkretną informację zwrotną o poziomie jego wiedzy i umiejętności 

oraz pomagają mu śledzić i planować własny rozwój. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. W ciągu roku szkolnego uczniowie uzyskują oceny bieżące (wyrażone w stopniach) oraz klasyfikacyjne śród-

roczne, roczne i końcowe z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wg następującej skali: 

pozytywne: 

stopień celujący (6), skrót cel 

stopień bardzo dobry (5), skrót bdb 

stopień dobry (4), skrót db 

stopień dostateczny (3), skrót dst 

stopień dopuszczający (2), skrót dop 

negatywne: 

stopień niedostateczny (1), skrót ndst 

5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli uznają, że roczna ocena kla-

syfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z prze-

pisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

 
§ 11. 

Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów 
 

1. Nauczyciel wychowawca informuje rodziców na pierwszym spotkaniu na dany rok szkolny o: 

1) przewidywanych w kalendarzu roku szkolnego terminach spotkań z rodzicami i dyżurach nauczycielskich. 

2) terminach powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, rocznych i śródrocznej, rocz-

nej oceny zachowania na co najmniej cztery tygodnie przed zebraniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej; 

3) sposobie powiadamiania rodziców o spotkaniach – wychowawca informuje o zbliżającym się spotkaniu z ro-

dzicami co najmniej cztery dni przed jego terminem, dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym oraz prze-

kazuje informację ustnie uczniom;  

4) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfi-

kacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

6) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych; 

7) egzaminie klasyfikacyjnym, poprawkowym, sprawdzianie wiadomości i umiejętności ucznia; 

8) warunkach, sposobie i kryteriach ocen zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania; 

9) możliwości wglądu do statutu, wymagań edukacyjnych i regulaminów dotyczących funkcjonowania szkoły, 

które dostępne są w bibliotece, na stronie internetowej i w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.  

2. Sposoby informowania o ocenach bieżących i postępach w nauce: 

1) dziennik elektroniczny; 

2) zebrania klasowe z rodzicami (trzy razy w roku szkolnym); 

3) rozmowy indywidualne; 

4) adnotacje w zeszycie ucznia; 

5) listy polecone. 

3. Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminów (poprawkowego, klasyfikacyjnego, na 

podwyższenie oceny, sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia) oraz inna dokumentacja dotycząca ocenia-

nia ucznia (np. prace pisemne, sprawdziany, kartkówki) jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom 
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na terenie szkoły przez nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora. 

 
§ 12. 

Sposób uzasadniania przez nauczyciela ustalonej oceny 
 

1. Nauczyciel po wystawieniu oceny podaje informację zwrotną uczniowi. 

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie podczas zajęć edukacyjnych, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub 

sprawdzoną umiejętność, braki w nich oraz przekazanie zaleceń do poprawy.  

3. Uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w pracy pisemnej.  

4. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w ciągu dwóch dni od jej skierowania. 

 
§ 13. 

Termin klasyfikacji 
 

W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikację uczniów w dwóch terminach:  

1) śródroczne – w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza;  

2) roczne – w ostatnim tygodniu drugiego półrocza. 

 
§ 14. 

Termin i forma informowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocz-
nej ocenie zachowania. 

 
1. O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz ocenie zachowania poszczególni nauczyciele i wychowawca są zobowiązani poinformować ucznia najpóź-

niej na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na zajęciach lekcyjnych. Prze-

widywana ocena może ulec zmianie.  

2. Uczeń ma prawo znać na bieżąco swoje oceny oraz na trzy dni przed klasyfikacją oceny śródroczne lub roczne, 

które powinny być wpisane w dzienniku elektronicznym 

3. Ustala się ponadto następującą procedurę informowania rodziców o przewidywanych ocenach: 

1) wychowawca oddziału zwołuje zebranie rodziców uczniów na co najmniej cztery tygodnie przed Radą klasy-

fikacyjną. Na zebraniu wychowawca powiadamia o przewidywanych ocenach rocznych uczniów oraz ocenie 

zachowania. W szczególnych przypadkach np. dłuższej nieobecności ucznia w szkole, wychowawca wysyła 

powiadomienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; 

2) wobec określonego trybu powiadomienia rodziców o terminie i znaczeniu spotkań z nimi, w przypadku nieo-

becności rodzica na zebraniu przyjmuje się, że bierze on na siebie obowiązek skontaktowania się z wycho-

wawcą w ciągu tygodnia po zebraniu z rodzicami w celu uzyskania informacji o rocznych ocenach oraz oceny 

zachowania. w przypadku niedokonania tej czynności rodzic ponosi odpowiedzialność za skutki braku zainte-

resowania w tym zakresie; 

3) złożenie podpisu rodzica na liście obecności na zebraniu klasowym jest równoznaczne z przyjęciem do wia-

domości informacji o ocenach ucznia oraz oceny zachowania; 

4) przewidywana ocena roczna może ulec zmianie na niższą lub wyższą w okresie pomiędzy poinformowaniem 

a Radą Pedagogiczną. Ocena może być zmieniona przez nauczyciela o jeden stopień w dół lub górę z zastrze-

żeniem, że nie dotyczy to obniżenia oceny do oceny niedostatecznej. Zmiana oceny dotyczy również ocen 

zachowania. 

§ 15. 
Kryteria oceniania zachowania  

 
1. Wychowawca oddziału zobowiązany jest przy wystawianiu oceny zachowania (śródrocznej lub rocznej) do 

wzięcia pod uwagę następujących kryteriów, które powinny być traktowane równorzędnie: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) stosuje się do zasad i przepisów BHP zawartych w statucie szkoły i przez swoje zachowanie i aktywność na 
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forum szkoły i poza nią stanowi wzór do naśladowania, 

b) systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się, a nieliczne nieobecności w terminie usprawiedliwia, 

c) w maksymalnym stopniu rozwija swoje zdolności i umiejętności przez uczestnictwo w olimpiadach, w za-

wodach przedmiotowych, w projektach, w konkursach, zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych, 

d) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wzorową postawą wobec nauczycieli, kolegów i innych osób, po-

maga kolegom w nauce, 

e) uczeń wzorowy jest zobowiązany do twórczego współudziału w przedsięwzięciach szkolnych lub klaso-

wych, współtworzy wydarzenia szkolne, animuje życie oddziału; 

f) uczeń, który ma frekwencję powyżej 95%. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych i obowiązującego prawa szkolnego, 

b) dba o mienie, wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły oraz wyróżnia się na forum oddziału, 

szkoły kulturą osobistą, aktywnością naukową lub aktywnością na rzecz społeczności szkolnej i dbałością 

o mienie szkolne, 

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, 

d) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach, 

e) bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych, 

f) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac, 

g) jest życzliwy w stosunku do innych uczniów, również z innych klas, w miarę możliwości służy im pomocą; 

h) uczeń, który ma frekwencję powyżej 90%. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia obowiązki zapisane w statucie szkoły,  

b) zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny, 

c) stara się, na miarę swoich możliwości, uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce, 

d) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko, 

e) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac, 

f) troszczy się o mienie oddziału i szkoły, 

g) ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności; 

h) uczeń, który ma frekwencję powyżej 80%. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie narusza obowiązujące prawo szkolne, 

b) nie zakłóca dobrej atmosfery w klasie, 

c) prawidłowo zachowuje się w stosunku do dorosłych i kolegów, 

d) ma nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności, czasami spóźnia się na zajęcia szkolne, 

e) uczeń nie wyróżnia się niczym szczególnym, nie ulega nałogom, 

f) nie bierze udziału w pracach samorządu i organizacjach szkolnych, 

g) nie stwarza zasadniczych trudności wychowawczych; 

h) uczeń, który ma frekwencję powyżej 70%. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) wielokrotnie narusza obowiązujące prawo szkolne, 

b) zachowuje się w nieodpowiedni sposób, używa wulgarnego słownictwa i kłamie, 

c) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

d) nie podejmuje prób poprawy, 

e) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności, 

f) przejawia postawę egoistyczną (roszczeniową), 

g) ma nieodpowiedni stosunek do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, 

h) niszczy mienie szkolne, 

i) spóźnia się na zajęcia, 

j) pali papierosy, 
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k) samowolnie opuszcza teren szkoły podczas przerw; 

l) uczeń, który ma frekwencję powyżej 60%. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnił jedno z poniższych wykroczeń: 

a) rażąco lekceważy zasady określone w statucie szkoły, 

b) swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom szkoły, grozi innym, 

c) niszczy mienie szkoły, kolegów, kradnie, 

d) utrudnia prowadzenie lekcji mimo upomnień, 

e) niesystematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, ma ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych nie-

obecności w danym półroczu, 

f) pije alkohol, używa dopalaczy lub narkotyków, 

g) posiada, używa środków odurzających bądź je rozprowadza, 

h) wchodzi w konflikt z prawem; 

i) uczeń, który ma frekwencję powyżej 50%. 

 
§ 16. 

Formy ustalania ocen śródrocznych zachowania 
 

1. W ocenianiu zachowania ucznia punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń „awansem” na po-

czątku roku szkolnego i na początku drugiego półrocza bez względu na to, jaką uzyskał poprzednio ocenę zacho-

wania. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału, uwzględniając samoocenę ucznia, ocenę zespołu klasowego 

oraz uwagi zgłoszone przez innych nauczycieli. 

3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia pod adresem ucznia nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zgłaszać wycho-

wawcy klasy na bieżąco. 

4. Przy wystawianiu oceny zachowania ucznia wychowawca bierze pod uwagę pomocnicze elementy. 

5. Pomocnicze elementy brane pod uwagę przy ustaleniu zachowania: 

1) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków; 

2) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności; 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

4) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia; 

5) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne; 

6) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji, dbanie o dobre imię szkoły; 

7) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, oddziału i środowiska; 

8) wywiązywanie się z zadań; 

9) podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym; 

10) inicjowanie i wykonywanie prac społeczno-użytecznych; 

11) przejawianie troski o szkołę; 

12) umiejętność współdziałania w zespole; 

13) umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami pozaszkolnymi; 

14) udział w zajęciach pozaszkolnych; 

15) poszanowanie godności własnej i innych; 

16) dbałość o piękno ojczystej mowy; 

17) dbałość o higienę osobistą, estetykę, ład i estetykę otoczenia; 

18) okazywanie szacunku innym osobom; 

19) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

20) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6. W przypadku ucieczki oddziału lub grupy uczniów (niezależnie od liczby godzin) ocena zachowania ulega obniże-

niu o jeden stopień od przewidywanej oceny. 
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7. Ocena zachowania powinna spełniać funkcje wychowawcze i mobilizować ucznia do samokontroli i samowycho-

wania. Nie może być wyrazem sympatii czy antypatii w stosunku do ucznia. 

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

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; promocję do 

klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Zachowanie ucznia ocenia się wg skali: 

pozytywne 

wzorowe – wz 

bardzo dobre – bdb 

dobre – db 

poprawne – popr 

negatywne 

nieodpowiednie – ndp 

naganne – nag 

11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nau-

czycieli, uczniów danego oddziału, a w przypadkach szczególnych Samorządu Uczniowskiego i pedagoga oraz 

ocenianego ucznia. 

12. Uczeń i jego rodzice powinni zostać poinformowani o przewidywanej rocznej ocenie zachowania nie później niż 

na cztery tygodnie przed Radą Pedagogiczną.  

13. Oceny zachowania ustalone za ostatnie półrocze roku szkolnego są ocenami rocznymi uwzględniającymi zacho-

wanie ucznia z poprzedniego półrocza. 

14. Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną, tzn. odbywa się wobec całego oddziału. 
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ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW, FORMY OPIEKI i POMOCY UCZNIOM,  

WEWNĄTRZSZKOLNY ZASADY DORADZTWA,  
WSPÓŁDZIAŁANIE z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI 

 
§ 17. 

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 
 

1. Szkoła stwarza warunki rozwoju zainteresowań uczniów przez działalność w kołach zainteresowań, naukowych, 

organizację sesji naukowych.  

2. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

1) organizację zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi i finanso-

wymi; 

2) działalność organizacji szkolnych i młodzieżowych; 

3) działalność biblioteki szkolnej; 

4) współpracę z wyspecjalizowanymi osobami i instytucjami spoza szkoły. 

 
§ 18. 

Formy opieki i pomocy uczniom w tym również pomoc materialna 
 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która w szczególności polega na: 

1) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania; 

2) diagnozowaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia; 

3) wspieraniu uczniów w pokonywaniu trudności i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo-profilak-

tycznego; 

7) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, oraz udzie-

lanie informacji w tym zakresie; 

8) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

9) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: 

1) zajęć psycho-edukacyjnych; 

2) indywidualnych porad dla uczniów; 

3) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów; 

4) Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedago-

giczną w Pleszewie. 

3. Szkoła zapewnia w ramach zajęć rewalidacyjnych dla uczniów możliwość przystąpienia do egzaminu matural-

nego na zasadach wynikających z orzeczenia. Dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycz-

nych tych uczniów. Zapewnia specjalistyczne pomoce edukacyjne. Pomaga w integracji i osiąganiu sukcesów. 

4. W ramach terapii pedagogicznej szkoła zapewnia zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. 

5. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wspar-

cia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną wspólnie z instytucjami świadczącymi specjalistyczne poradnictwo; 

2) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w miarę posiadanych przez szkołę środków. 

6. Szkoła sprawuje opiekę indywidualną:  

1) nad uczniami wychowującymi się w rodzinach patologicznych i niewydolnych wychowawczo; 
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2) nad uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna stała lub spo-

radyczna, jeśli szkoła posiada fundusze na ten cel. (Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa 

odrębny regulamin); 

3) poprzez udzielenie pomocy materialnej rozpatrywanej przez Komisję Stypendialną; 

4) poprzez udzielenie pomocy w razie trudności w nauce; 

5) nad uczniami z zaburzeniami w zachowaniu związanymi z okresem dojrzewania i dorastania; 

6) poprzez opiekę medyczną sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami funkcjo-

nowania służby zdrowia w szkołach. 

7. Obowiązek opieki nad uczniami spoczywa na wszystkich pracownikach szkoły, a w szczególności: 

1) w czasie zajęć edukacyjnych – na nauczycielu prowadzącym; 

2) w czasie imprez – na wyznaczonych nauczycielach; 

3) w czasie wycieczek – na opiekunach zgodnie z odrębnym regulaminem; 

4) w razie nieobecności nauczyciela Dyrektor wyznacza zastępstwo. Na zastępującym ciąży obowiązek opieki; 

5) w czasie przerw wg harmonogramu dyżurów nauczycieli. 

8. W szkole powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa. 

9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) pracę szkolnej Rady Rodziców oraz klasowych Rad Rodziców; 

2) wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły; 

3) indywidualne rozmowy z nauczycielami i Dyrektorem; 

4) organizowanie imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek; 

5) współpracę w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz rozwiązywanie jej problemów go-

spodarczych. 

 
§ 19. 

Zasady wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego oraz współdziałania z poradniami  
i instytucjami specjalistycznymi 

 
1. Na podstawie szczegółowych przepisów szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą w 

szczególności na: 

1) rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami; 

5) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilak-

tycznego i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

6) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 

7) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaga-

niom; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi oraz innymi instytu-

cjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Szkoła umożliwia uczniom doko-

nywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

1) realizacje lekcji z preorientacji szkolnej i zawodowej; 

2) spotkania z pedagogiem i psychologiem; 
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3) spotkania z absolwentami – studentami i przedstawicielami różnych zawodów; 

4) spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, uczestnictwo w tzw. „dniach otwartych” na wyższych uczel-

niach, Targach Edukacyjnych; 

5) organizowanie spotkań z pracownikami biur pracy, zakładów pracy i firm marketingowych; 

6) udostępnienie informatorów o szkołach wyższych i policealnych. 

3. Roczny plan doradztwa w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia dla uczniów z klas maturalnych opra-

cowuje i realizuje zespół zadaniowy do spraw doradztwa zawodowego pod przewodnictwem koordynatora. 

4. Z realizacji rocznego planu doradztwa zawodowego koordynator zespołu sporządza na koniec roku szkolnego 

sprawozdanie i przedstawia je Radzie Pedagogicznej. 

5. Szkoła świadczy każdemu uczniowi doradztwo zawodowe.  

1) W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczący wyboru kierunków 

kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów. 

2) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone: 

a) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy; 

b) w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości; 

c) w ramach spotkań z rodzicami uczniów; 

d) przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami właściwych instytucji. 

3) Celem wewnątrzszkolnego doradztwa jest: 

a) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia; 

b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych na rynku pracy i adaptacji do 

nowych warunków pracy; 

c) przygotowanie ucznia do roli pracownika; 

d) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawo-

dowych. 

 
§ 20. 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania,  
wychowania, bezpieczeństwa i profilaktyki 

 
1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Co najmniej raz na kwartał szkoła organizuje stałe spotkania rodzicami uczniów każdego oddziału w celu wy-

miany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. 

3. Co najmniej raz w roku Dyrekcja zapoznaje rodziców, a wychowawcy uczniów z regulaminem oceniania, klasyfi-

kowania i zasadami dotyczącymi oceny zachowania; w tym szczególnie z zasadami dotyczącymi przepisów egza-

minów klasyfikacyjny, na podwyższenie oceny, poprawkowy i sprawdzian wiadomości i umiejętności. Raz w roku 

Dyrekcja zapoznaje rodziców z postanowieniami Statutu Szkoły. 

4. W każdą trzecią pracującą środę miesiąca (z wyjątkiem ferii) szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzy-

skania: 

1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka; 

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia. 

5. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontakto-

wania się z rodzicami określonego ucznia. 

6. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zasad rekrutacji do szkoły; 

2) znajomości zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole; 

3) poznania wymagań edukacyjnych z przedmiotów objętych planem nauczania; 

4) wyrażania opinii na temat pracy szkoły; 

5) informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych na cztery tygodnie przed półroczną i roczną radą 

klasyfikacyjną; 
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6) informacji o przewidywanych ocenach na cztery tygodnie przed półroczną i roczną radą klasyfikacyjną; 

7) wystąpienia z pisemnym wnioskiem o egzamin na podwyższenie oceny, klasyfikacyjny, poprawkowy, spraw-

dzian wiadomości i umiejętności dla swojego dziecka; 

8) wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych; 

9) spotkań ze wszystkimi nauczycielami, pielęgniarką szkolną oraz pedagogiem; 

10) wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczniów; 

11) uzasadnienia przez nauczyciela uzyskanych przez ucznia ocen. 

7. Rodzice mają obowiązek: 

1) utrzymywać kontakt z wychowawcą oddziału i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu ustalenia 

potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie postępów w nauce; 

2) uczestniczyć w zebraniach śródrocznych i rocznych; 

3) stawić się na wezwanie do szkoły w sprawach dziecka; 

4) interesować się postępami w nauce i zachowaniem dziecka oraz zapewnić właściwe warunki w domu do na-

uki; 

5) usprawiedliwiać nieobecności dziecka w terminie dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły w dzienniku 

elektronicznym (zakładka Usprawiedliwienia) lub za pomocą karty nieobecności. 

8. Do podstawowych obowiązków rodziców ucznia należą: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne; 

2) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

3) wspieranie procesu nauczania i wychowania. 
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ROZDZIAŁ V 
 

§ 21. 
Organy szkoły i ich kompetencje 

 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez ak-

tywne działania prozdrowotne; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

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

6) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, zasięgając w tym względzie opinii organu 

prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej; 

7) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie; 

8) kieruje sprawami kadrowymi w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zwłaszcza w zakresie: 

zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych i dyscypli-

narnych oraz występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień, 

9) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, doskonaleniu i rozwoju zawodowym; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pe-

dagogicznych; 

11) może, w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;  

12) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniow-

skim; 

13) Dyrektor dokonuje oceny dorobku nauczyciela za okres stażu w czasie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zło-

żenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela (w przy-

padku nauczyciela mianowanego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców); 

14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

15) tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi; 

16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

17) organizuje zajęcia dodatkowe w szkole; 

18) zarządza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym; 

19) przewodniczy zespołowi egzaminacyjnemu, odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu matu-

ralnego, kompetencje tą regulują odrębne przepisy; 

20) ustala na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (zestaw podręczników lub materiałów edukacyj-

nych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata szkolne oraz 

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

21) ma obowiązek powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący o sposobie rea-

lizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni odpowiednio od otrzymania zaleceń lub od dnia otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń; 

22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 
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3. Rada Pedagogiczna w szczególności: 

1) Podejmuje uchwały w sprawach: 

a) zatwierdzania planów pracy szkoły, 

b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

d) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) skreślenia z listy uczniów; 

2) Opiniuje: 

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć szkolnych oraz wprowadzenie dodatkowych za-

jęć edukacyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału czynności nauczycieli w ramach uposażenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

e) wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 

f)  wniosek ucznia (rodzica) o przyznanie indywidualnego toku nauczania, 

g) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego po-

ziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

h) projekt zmian w Statucie i przedstawia do uchwalenia; 

i)  wniosek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

j)  sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Liceum; 

3) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków; 

4) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Liceum; 

5) szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wszystkich uczniów szkoły. Wybory przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców: 

1) uchwala Regulamin swojej działalności; 

2) współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

3) występuje do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawują-

cego nadzór pedagogiczny z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

4) służy pomocą w organizacji zajęć szkolnych i imprez; 

5) podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych w celu wsparcia określonych zadań szkoły; 

6) współpracuje ze środowiskiem lokalnym, popularyzuje działania szkoły i jej osiągnięcia; 

7) do kompetencji Rady Rodziców, należy: 

a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

b) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktyczny; 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

d) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dy-

daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

e) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ma-

teriałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

f) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

8) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą 
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Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktyczny, programy te ustala Dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obo-

wiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

9) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych 

składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin; 

10) przedstawiciele Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie jej 

przewodniczącego. 

5. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Liceum, którzy mają również prawo ze swojego składu wyłonić radę 

wolontariatu. Jako organ szkoły ww. samorząd ma: 

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

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

4) proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6. Wymiana ważnych informacji między organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach oraz podję-

tych decyzjach dokonuje się przez Dyrektora, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, uczestniczy we 

wszystkich zebraniach Rady Rodziców i ważniejszych zebraniach Samorządu Uczniowskiego (może uczestniczyć 

Wicedyrektor w ramach swoich kompetencji). 

 
§ 22. 

 Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 
 

1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami niezależnymi, działającymi na podstawie 

ustawy o systemie oświaty oraz Statutu szkoły i uchwalonych regulaminów swojej działalności. 

2. Ewentualne spory między organami szkoły rozstrzyga zespół koordynujący w składzie: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) pedagog – przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

3) przewodniczący Rady Rodziców – przedstawiciel Rady Rodziców; 

4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

3. Wszystkie organy szkoły mają zapewnioną możliwość samodzielnego działania w granicach swoich kompetencji, 

Statucie i zgodnie z przyjętymi regulaminami. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor, 

który w przypadkach zaistnienia sytuacji konfliktowych podejmuje działania mediacyjne.  

4. Ostateczna decyzja, dotycząca spornych kwestii, rozstrzygana jest przez zespół koordynujący większością gło-

sów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora szkoły. 

5. Jeżeli jedna ze stron konfliktu czuje się pokrzywdzona, może odwołać się do organu nadzorującego w sprawach 

dydaktycznych, a w sprawach organizacyjnych do organu prowadzącego. 

6. Sytuacje sporne między organami szkoły rozstrzyga: 

1) między Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczna – Dyrektor szkoły; 

2) między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców – Dyrektor szkoły; 

3) między Samorządem Uczniowskim a Radą Rodziców – Dyrektor szkoły. 

7. Szczegółowe regulacje dotyczące dobrej współpracy oraz wyjaśniania i rozwiązywania sporów i konfliktów okre-

śla regulamin pracy oraz Kodeks etyki pracowników szkoły.  

8. Szczegółowe uregulowania dotyczące rozwiązywania sporów i konfliktów określa polityka antymobbingowa i 

procedury postępowania w sytuacjach trudnych. 
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ROZDZIAŁ VI 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 23. 

Zasady ogólne 
 

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

szkoły.  

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimo-

wych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada 22 sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia: 

1) jedną pracownię komputerową; 

2) trzy pracownie językowe; 

3) dwie sale gimnastyczne; 

4) siłownię; 

5) pokój nauczycielski; 

6) gabinet pedagoga szkolnego; 

7) gabinet pielęgniarki; 

8) bibliotekę z czytelnią; 

9) składnicę akt; 

10) szatnię; 

11) boisko szkolne „ORLIK”; 

12) księgowość; 

13) dwa sekretariaty; 

14) dwa gabinety dyrektorskie; 

15) pomieszczenia gospodarcze; 

16) sklepik prowadzony przez firmę zewnętrzną zgodnie z zawartym porozumieniem. 

 
§ 24. 

Organizacja zajęć edukacyjnych 
 

1. Arkusz organizacji Liceum zawiera: 

1) liczbę pracowników Liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę; 

3) liczbę godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

4) liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyj-

nych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia 

przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem 

nauczania i wybranym programem nauczania. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 

minut, a przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Po trzeciej lekcji przerwa trwa 20 minut. 

4. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący. 

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim uwzględnia-

jąc zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, wyznacza na początku 

etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym. 

6. Nauczanie w oddziale dwujęzycznym obejmuje realizację programu języka angielskiego oraz wybranych przed-

miotów według programu określonego dla systemu edukacji dwujęzycznej. 
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7. Program kształcenia w zakresie przedmiotów nauczanych dwujęzycznie jest zgodny z podstawą programową 

obowiązującą te przedmioty. 

8. Podstawowymi formami pracy szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia pozalekcyjne. 

9. Organizację obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygo-

dniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

10. Oddział może być dzielony na grupy. Przedmioty, na których można dokonać podziału uczniów na grupy oraz 

liczebność grup określają przepisy prawa. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje 

decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bez-

pieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych oraz zgodnie z rozporządzeniem a także następujących 

zasad: 

1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów nauczania zajęć labora-

toryjnych i praktycznych, w szczególności na zajęciach języków obcych, informatyki, biologii i chemii; 

2) zajęcia z wychowania fizycznego powinny być prowadzone w grupach, w przypadku małych grup mogą być 

tworzone grupy międzyoddziałowe; 

3) zajęcia z języków obcych mogą być dzielone na grupy międzyoddziałowe uwzględniające poziom umiejętności 

uczniów. 

11. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz warsztaty, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych a także w 

formie wycieczek i wyjazdów. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzenia i odnotowania obecności uczniów na każdej lekcji w dzienniku elek-

tronicznym. 

 
§ 25. 

Organizacja biblioteki 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb intelektualnych i zainteresowań uczniów, zadań dy-

daktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedago-

gicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, rodzice i absolwenci. Inne 

osoby mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych za zgodą Dyrektora szkoły. 

3. Podstawowe zadania biblioteki: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów na-

wyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

4. Godziny pracy biblioteki ustala corocznie Dyrektor szkoły, zapewniając dostęp do zbiorów w godzinach lekcyj-

nych i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka prowadzi katalog alfabetyczny i rzeczowy, do których zapewniony jest wolny dostęp czytelników. 

6. W bibliotece gromadzone są zbiory specjalne (np. środki audiowizualne, multimedialne) i czasopisma. 

7. Inwentaryzację biblioteki przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat. 

8. Podstawowe zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) gromadzenie, oprawienie i udostępnianie zbiorów czytelnikom; 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, rozmowy z czytelnikami; 
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3) propagowanie nowości bibliotecznych; 

4) informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów; 

5) prowadzenie miesięcznych zestawień stanu czytelnictwa; 

6) składanie sprawozdania dotyczącego pracy biblioteki podczas czerwcowego posiedzenia Rady Pedagogicznej 

przeznaczonej na podsumowanie pracy szkoły; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego wg programu opracowanego na cały cykl kształce-

nia ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

8) wspieranie działalności kulturalnej w szkole przez organizowanie wystaw, konkursów, spotkań autorskich, 

organizowanie odczytów itp.; 

9) sprawowanie opieki nad uczniami korzystającymi z biblioteki;  

10) wypełnianie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły; 

11) szczegółowy zasady działania szkolnej biblioteki określa jej Regulamin. 

 
§ 26. 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami,  
rodzicami naszych uczniów oraz innymi bibliotekami 

 
1. Biblioteka nawiązuje kontakty bezpośrednio z wydawnictwami oraz z innymi placówkami bibliotecznymi w celu 

umożliwienia swoim czytelnikom korzystania ze zbiorów niebędących w dyspozycji biblioteki. 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Pleszewie oraz Książnicą Pedagogiczną w Kali-

szu, organizując konkursy recytatorskie, wieczornice oraz inne działania. 

3. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice: 

1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

2) współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów; 

3) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

4) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

 

 

  



32 

ROZDZIAŁ VII 
NAUCZYCIELE i PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 27. 

Nauczyciele 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi. 

2. Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły, kierując się przy tym: 

1) posiadanymi przez kandydata kwalifikacjami, adekwatnymi do stanowiska; 

2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły; 

3) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną; 

4) wnioskami i opiniami Rady Rodziców. 

3. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku. Zakres 

ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę. 

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki 

tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

 
§ 28. 

Prawa nauczycieli 
 

Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie metod i form pracy, podręczników i programów nauczania (spośród uznanych przez 

współczesne nauki pedagogiczne i zatwierdzonych do użytku szkolnego); 

2) opracowania własnego programu nauczania i wychowania; 

3) obiektywnej oceny swej działalności dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyróżnień, nagród, odznaczeń; 

5) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla ucznia; 

6) opiniowania oceny zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca; 

7) samooceny; 

8) obrony własnej godności w sytuacjach konfliktowych: 

a) w konflikcie z przełożonymi, 

b) w konflikcie z rodzicami bądź uczniami. 

 
§ 29. 

Obowiązki nauczycieli 
 

1. W realizacji swoich zadań nauczyciel powinien kierować się następującymi zasadami: 

1) wymagać, aby uczniowie postępowali świadomie i odpowiedzialnie oraz zgodnie z normami BHP, ogólnie 

przyjętymi normami współżycia społecznego i kultury osobiste; 

2) stosować indywidualne podejście do każdego ucznia; 

3) wdrażać uczniów do samodzielnej pracy; 

4) oferować różne sposoby, formy i metody uczenia się; 

5) pozwalać uczniom odkrywać, poszukiwać i eksperymentować; 

6) organizować zajęcia dydaktyczne także poza szkołą (muzeum, teatr, kino, galerie itp.); 

7) nie krytykować publicznie niepowodzeń uczniów, nie osądzać i nie ośmieszać; zamiast tego: tłumaczyć, obja-

śniać, zachęcać, udzielać wskazówek; 

8) wskazywać inne źródła uczenia się określonych treści, zachęcać do poszerzania wiadomości i sprawdzenia się 

w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach; 

9) rzetelnie i sumiennie prowadzić dokumentację swojej pracy przez zapisy w dziennikach i arkuszach ocen, 

przechowywać prace pisemne; 
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10) stosować różne formy kontroli umiejętności uczniowskich i oceniać je według aktualnie obowiązujących 

zasad; 

11) pełnić według obowiązującego planu, dyżury nauczycielskie (zapobiegać niewłaściwemu zachowaniu); 

12) wywiązywać się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków; 

13) udzielać, po rozpoznaniu potrzeb, pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

14) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej; 

15) realizować rytmicznie program nauczania zatwierdzony do użytku szkolnego; 

16) współpracować ze szkolną służbą zdrowia i pedagogiem; 

17) dokładać starań, by najlepsi uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych; 

18) świadczyć doradztwo zawodowe uczniom w ramach swoich kompetencji i przygotowania przedmiotowego. 

2. Nauczyciel udziela pomocy uczniom mającym trudności w przyswajaniu materiału programowego na zorganizo-

wanych dodatkowo zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Obowiązki nauczycieli w zakresie dydaktyki: 

1) prawidłowe organizowanie prowadzonego przez siebie procesu edukacyjnego i wychowawczego z powierzo-

nych przedmiotów w klasach według arkusza organizacyjnego szkoły, zgodnie z programem nauczania;  

2) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

3) służenie uczniom pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

4) wzbogacanie własnego warsztatu pracy pedagogicznej; 

5) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swej wiedzy merytorycznej, dzięki 

udziałowi w pracach zespołów przedmiotowych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego, organizo-

wanych w szkole i poza nią; 

6) informowanie rodziców i wychowawcy o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

8) uczestniczenie w organizowaniu konkursów, zawodów, olimpiad; 

9) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wy-

chowawczego i opiekuńczego; 

10) pisania wymagań edukacyjnych, planów wg wzoru przedstawionego przez Dyrektora szkoły; 

11) informowanie uczniów oraz ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wa-

runkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

4. Obowiązki nauczycieli w zakresie wychowania: 

1) kierowanie się w pracy dobrem ucznia a także poszanowanie jego godności; 

2) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju intelektualnego i psychofizycznego 

uczniów, rozwoju ich zdolności i zainteresowań; 

3) bezstronne, obiektywne i systematyczne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów. 

5. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

1) na każdej godzinie lekcyjnej kontrolować obecność uczniów i odnotowywać w dzienniku elektronicznym; 

2) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) zgłaszać usterki w klasopracowniach; 

4) w pracowniach egzekwować przestrzeganie regulaminów; 

5) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (np. fizyka, chemia) każdy prowadzący zajęcia musi zadbać 

szczególnie o: 

a) zabezpieczenie maszyn i urządzeń, 

b) kontrolowanie, czy gaśnica i koc azbestowy znajdują się we właściwym miejscu, widocznym i dostępnym, 

c) uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących, 

d) opracowanie regulaminu pracowni, a w nim zasad BHP i zapoznanie z nim na początku roku szkolnego 

każdego oddziału. 

6) w salach gimnastycznych i na boiskach sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

dbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów. Nauczyciele muszą dostosować wymagania i 
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formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być aseku-

rowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać uczniom, gdy nauczyciel jest nieobecny, kuli, ciężarków oraz 

innego sprzętu, którego użycie może zagrażać zdrowiu; 

7) pełnić dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym przez Dyrekcję harmonogramem; 

8) być odpowiedzialnym za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów (o zauważonym zagrożeniu niezwłocznie 

należy poinformować Dyrektora szkoły); 

9) udzielać koleżeńskiej pomocy początkującym nauczycielom; 

10) udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom i kołom zainteresowań, którymi się opiekuje. 

 
§ 30. 

Odpowiedzialność nauczycieli 
 

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za:  

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych ze swojego przedmiotu; 

2) bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów; 

3) stan powierzonego sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych; 

4) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, w szczególności terminowe oddawanie 

sprawdzonych prac pisemnych uczniów w ciągu 14 dni od chwili napisania, a w wypadku długich prac z klu-

czem z języka polskiego w ciągu 21 dni; 

5) wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków pedagogicznych; 

6) nieprzestrzeganie procedury postępowania w sytuacji, gdy uczeń uległ wypadkowi lub miało miejsce w szkole 

zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu; 

7) zniszczenia lub straty wyposażenia szkoły w wyniku nieporządku, braku nadzoru lub braku zabezpieczenia. 

2. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nie odpowiedzialni: 

1) w czasie obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzący dane zajęcia eduka-

cyjne; 

2) w czasie przerw międzylekcyjnych – nauczyciel dyżurujący; 

3) w czasie zajęć zbiorowych zorganizowanych w szkole lub poza szkołą (w tym wycieczek szkolnych) – wyzna-

czeni przez Dyrektora nauczyciele (opiekunowie), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi prze-

pisami. 

3. Bezpieczeństwo uczniów zapewnione jest poprzez: 

1) szkolenie pracowników pod względem BHP, udzielania pierwszej pomocy i organizacji wycieczek szkolnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. 

2) umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni; 

3) powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Na terenie szkoły funkcję tę pełni nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa. Działalność ta polega na: 

a) integrowaniu działań wszystkich podmiotów szkolnych, 

b) współpracy ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. 

4. Do szczególnych zadań szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa należy: 

1) proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców i uczniów, wynikających z potrzeb 

szkoły; 

2) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym; 

3) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań zwią-

zanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpie-

czeństwo; 

4) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły – ocena budynku, sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń, 

współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy; 

5) podejmowanie działań zabezpieczających miejsce czynu karalnego do momentu przybycia służb specjalistycz-

nych lub policji; 
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6) dbałość o przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

7) zbieranie informacji dotyczących działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania 

czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia; 

8) realizacja zajęć pozalekcyjnych; 

9) realizacja zadań pielęgniarki szkolnej; 

10) gromadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem szkoły; 

11) opracowanie procedur reagowania na zjawiska niepożądane w szkole, wynikające z potrzeb szkoły i uczest-

nictwo w ich ewaluacji; 

12) odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie akcji ćwiczeniowych z zakresu ewakuacji, reagowania 

na kryzysy zewnętrzne; 

13) podejmowanie działań interwencyjnych związane z bezpieczeństwem w razie nieobecności Dyrektora 

szkoły. 

 
§ 31. 

Wychowawca 
 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym 

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, tworzenie warunków wspoma-

gających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w 

szczególności: 

1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole; 

2) otoczenie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 

3) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie ich do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie; 

4) przekształcenie oddziału w grupę samowychowania i samorządności; 

5) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów między uczniami a innymi członkami spo-

łeczności klasowej i szkolnej; 

7) rozwiązywanie konfliktów powstających w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej; 

8) ścisła współpraca z rodzicami, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowa-

nia; oprócz wymienienia informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinien: 

a) raz w roku, najlepiej na początku roku szkolnego przypomnieć znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych w danej klasie i szkole, 

b) informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warun-

kach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, egzaminach 

klasyfikacyjnym, poprawkowym i sprawdzianie umiejętności i wiadomości ucznia; 

9) organizowanie spotkań z rodzicami; 

10) włączenie rodziców w organizacyjne problemy oddziału; 

11) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyska-

nia wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla rodziców; 

12) ustalanie ocen klasyfikacyjnej zachowania; 

13) współpraca z samorządem oddziału i rodzicami w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

14) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły; 

15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 
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5. Tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy należy wiązać z zagadnieniami ogólnego wychowania człowieka, 

harmonijnego rozwoju jego osobowości oraz założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora 

szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji 

oświatowych i naukowych. 

7. Nauczyciela, który po raz pierwszy sprawuje funkcję wychowawcy, Dyrektor szkoły przydziela pod opiekę do-

świadczonego wychowawcy. 

8. Nauczyciel – wychowawca w swojej pracy powinien kierować się następującymi zasadami: 

1) wspierać w każdym uczniu: 

a) zdolność samodzielnego podejmowania działań z poczuciem pełnej odpowiedzialności za ich wynik, 

b) zdolność wyboru celu działania i umiejętność kierowania swym postępowaniem, zmierzającym do osią-

gnięcia celu, 

c) zdolność krytycznego oceniania i wykorzystywania w sposób twórczy swych doświadczeń, 

d) zdolność do współpracy z innymi osobami, 

e) umiejętność pracy nie dla uzyskania aprobaty innych, lecz dla realizacji własnych, a jednocześnie prospo-

łecznych celów; 

2) oceniać konkretne zachowanie czy postawę, a nie człowieka; 

3) starać się zrozumieć reakcje emocjonalne uczniów i wynikające z nich wypowiedzi; 

4) wzmacniać zaufanie ucznia do samego siebie oraz świadomość jego wartości jako osoby; 

5) starać się, by uczniowie uznali szkołę za miejsce dla nich ważne i znaczące; 

6) nie stosować przemocy i przymusu. 

 
§ 32. 

Zmiana nauczyciela/wychowawcy 
 

1. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany nauczyciela, jeśli wynikać to będzie z koniecznych rozwiązań organizacyj-

nych lub na prośbę zainteresowanego.  

2. Prośba o zmianę wychowawcy lub nauczyciela zgłoszona przez rodziców musi być prośbą sformułowaną pisem-

nie wraz z dołączonym uzasadnieniem. 

3. Dyrekcja rozpatruje prośbę o zmianie wychowawcy lub nauczyciela w ciągu 14 dni od momentu otrzymania 

prośby, podejmuje decyzję i zawiadamia zainteresowanych pisemnie o rozstrzygnięciu. 

4. Rodzice i uczniowie mają prawo wpływać na dobór lub zmianę nauczyciela przedmiotu w wypadku zaistniałego 

konfliktu, według następującego trybu odwoławczego: 

1) rodzice lub uczniowie odwołanie składają na piśmie do Dyrektora szkoły; 

2) Dyrektor szkoły wysłuchuje argumentów stron konfliktu; 

3) za zgodą zainteresowanego nauczyciela Dyrektor szkoły może wniosek rodziców lub uczniów przedstawić 

Radzie Pedagogicznej i zasięgnąć jej opinii; 

4) uwzględniając wyniki rozmowy i opinię Rady Pedagogicznej Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję. 

5. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczy-

ciela, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy. 

6. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) z inicjatywy Dyrektora szkoły, jeśli wynikać to będzie z koniecznych rozwiązań organizacyjnych; 

2) gdy wychowawca sam złoży rezygnację z tej funkcji; 

3) na wniosek uczniów, za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego (¾ uczniów danego oddziału składa uar-

gumentowany wniosek o odwołanie wychowawcy u przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a Rada 

Samorządu Uczniowskiego opiniuje wniosek i przekazuje go do rozpatrzenia Dyrektorowi szkoły. Dyrektor 

szkoły udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni); 

4) na wniosek rodziców uczniów oddziału, w której pełni wychowawstwo. Taki wniosek może być złożony do 

Dyrektora szkoły przy spełnieniu następujących warunków:  
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a) ¾ rodziców obecnych na zebraniu, 

b) ¾ głosów za odwołaniem w stosunku do ilości obecnych rodziców; 

5) rodzice prośbę o odwołanie składają na piśmie do Dyrektora szkoły; 

6) Dyrektor szkoły wysłuchuje argumentów stron konfliktu; 

7) ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od mo-

mentu otrzymania prośby. 

 
§ 33. 

Wicedyrektor 
 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska Wicedyrektorów lub inne sta-

nowiska kierownicze. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze ustala pi-

semnie Dyrektor szkoły. 

3. Wicedyrektor 

1) podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły, wypełnia przydzielone obowiązki kierownicze w imieniu Dyrekcji 

i działa w ramach udzielonych uprawnień; 

2) zakres obowiązków zasadniczych: 

a) planowanie, organizowanie i realizowanie polityki oświatowej na szczeblu szkoły w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki nad młodzieżą, 

b) inspirowanie, kierowanie, koordynowanie i rozliczanie z wykonanej pracy podlegających pracowników w 

zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności, samorządności i demokracji oraz zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego i organizacji szkolnych, 

d) tworzenie i systematyczne doskonalenie warunków organizacyjnych, materialnych i technicznych dla 

wszechstronnego rozwoju uczniów, 

e) organizowanie i dokumentowanie przebiegu egzaminu maturalnego, 

f)  systematyczne doskonalenie własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wiedzy organiza-

cyjno-kierowniczej wraz z aktualnymi przepisami oświatowymi, 

g) korzystając z uprawnień organizacyjno-funkcyjnych wpływa na nauczycieli w ten sposób, aby postępowali 

zgodnie z wymaganiami regulaminów i przepisów pracy obowiązujących aktualnie w oświacie, 

h) analizowanie stanu realizacji rocznego planu pracy szkoły oraz wniosków członków Rady Pedagogicznej, 

składanie sprawozdań z ich wykonania na Radach Pedagogicznych, 

i)  uczestniczenie czynne w Radach Pedagogicznych, udostępnianie członkom rady materiałów tematycz-

nych z obrad, a w szczególności dokonywanie analizy i syntetyzowanie lub analiza wniosków z osiąganych 

przez uczniów postępów w nauce i wychowaniu, skuteczności stosowanych metod, 

j)  przedstawianie spostrzeżeń po obserwacjach, kontrola dokumentacji, obserwacja życia szkolnego, pracy 

pozalekcyjnej, przedstawianie osiągnięć, wysuwanie wniosków dotyczących pracy w przyszłości, 

k) zastępowanie Dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności; 

3) do obowiązków ponadto należy: 

a) planowanie, organizowanie i rozliczanie z pracy dydaktycznej nauczycieli wg przydzielonych zadań i przed-

miotów w strukturze organizacyjnej szkoły: działań sprzyjających podniesieniu poziomu nauczania i wy-

chowania, postępowi pedagogicznemu, upowszechnianie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowatorskich 

działań, podejmowanie doświadczeń pedagogicznych oraz inspirowanie nauczycieli do działań innowacyj-

nych, wspieranie i organizowanie olimpiad, konkursów przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych i pozasz-

kolnych, 

b) nadzorowanie i kontrola pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 

c) organizowanie we współdziałaniu z zespołami przedmiotowymi wewnętrznych badań wyników nauczania 

z poszczególnych przedmiotów, 
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d) przeprowadzenie analizy i syntezy wyników nauczania i wychowania na posiedzeniach Rad Pedagogicz-

nych oraz ustalenie wyników do pracy w zakresie przydzielonego nadzoru pedagogicznego, 

e) obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli etatowych i dochodzących, zajęć po-

zalekcyjnych, czynności organizacyjnych i wychowawczych, 

f) opracowanie we współpracy z Dyrektorem szkoły rocznego projektu organizacji szkoły oraz przydziału go-

dzin dydaktycznych nauczycieli wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 

g) kontrolowanie realizacji programów nauczania podległych mu nauczycieli,  

h) dokumentowanie ruchu uczniów przy zmianach promocyjnych - stany klas, 

i) planowanie i organizowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz rozliczanie z jej wykonania nauczycieli, 

zgodnie z rocznym planem pracy szkoły, 

j) opracowanie rocznego planu pracy szkoły (w zakresie przydzielonych zadań głównych) oraz przedłożenie 

do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej, 

k) egzekwowanie wypełniania zadań dyżurów nauczycieli, 

l) koordynowanie pracą wychowawców klas, 

m) organizowanie zebrań dla rodziców, 

n) dopilnowanie nagradzania i wyróżniania,  

o) sporządzenie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o działalności szkoły w 

zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

p) kontrolowanie wpisów w dzienniku elektronicznym, 

q) przyjmowanie od wychowawców klas prawidłowo wypełnionej dokumentacji klasowej oraz zdanie jej se-

kretarzowi szkoły celem przechowania w archiwum, 

r) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i podanie informacji w postaci zapisu na blogu szkol-

nym z podaniem oddziału i nauczyciela, 

s) nadzór nad organizacją uroczystości i imprez szkolnych, 

t) egzekwowanie, przestrzeganie porządku organizacyjnego szkoły, dyscypliny pracy wszystkich pracowni-

ków, dbanie o czystość i estetykę szkoły, 

u) w razie nieszczęśliwych wypadków podejmowanie niezbędnych kroków celem zapewnienia uczniom po-

mocy przedlekarskiej i opieki lekarskiej, 

v) powiadamianie Dyrektora szkoły o nieobecności nauczycieli, 

w) wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły, wynikających z bieżącej potrzeby szkoły i przepisów szcze-

gółowych. 

4. Wicedyrektor ponosi odpowiedzialność za: 

1) dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły; 

2) prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego; 

3) realizację zadań planu pracy szkoły; 

4) stosowanie się ściśle do obowiązujących praw oświatowych, regulaminów wewnętrznych oraz zarządzeń i 

poleceń władz oświatowych nadzorujących i prowadzących szkołę; 

5) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do rozwijania samorządnej pracy uczniów; 

6) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

7) współdziałanie szkoły z rodzicami; 

8)  dyscyplinę i wykonywanie zadań rocznych przez nauczycieli ujętych w planie pracy szkoły; 

9) terminowe i prawidłowe zdanie przez nauczycieli rocznej dokumentacji szkolnej; 

10) majątek, bezpieczeństwo i zabezpieczenie budynku szkoły w czasie pełnienia dyżuru zmianowego za Dyrek-

tora szkoły. 

5. Zakres uprawnień: 

1) uprawniony jest do podejmowania wszystkich decyzji wynikających z zakresu przydzielonych zadań, decyzji 

wynikających z działalności szkoły w czasie nieobecności Dyrektora poza sprawami kadrowymi i finansowymi; 

2) w przypadku nagłych decyzji finansowych po konsultacji z główną księgową. 

6. Organizacja pracy: 
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1) Wicedyrektor pracuje w ramach obowiązującego wymiaru godzin;  

2) podstawowy czas pracy wykonuje zgodnie z rytmem i zmianowością pracy szkoły w ramach ustaleń z Dyrek-

torem szkoły. 

 
§ 34. 

Pedagog  
 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom (zarówno słabym, jak i szczególnie uzdolnionym), pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom w rozwiązywaniu przeżywanych przez nich problemów szkol-

nych, rodzinnych, życiowych; 

4) udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

5) podejmowanie działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilak-

tycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

6) wspieranie w wyżej wymienionym zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli; 

7) organizowanie prelekcji, szkoleń, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu komunikacji społecznej, 

metodyki wychowania, umiejętności wychowawczych; 

8) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z 

planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego; 

9) wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktyw-

nych metod pracy; 

10) podejmowanie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trud-

nej sytuacji życiowej; 

11) prowadzenie systematycznej współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i szkoły, np. 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, itp.; 

12) opiekowanie się uczniami korzystającymi z indywidualnego nauczania oraz realizującymi indywidualny tok 

lub program nauki; 

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu pracy wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z aktualnymi przepisami; 

14) prowadzenie grupowych rozmów w celu kształcenia wśród młodzieży cech nowoczesnej osobowości; 

15) opracowanie scenariuszy lekcji i prowadzenie z młodzieżą zajęć psycho-edukacyjnych dotyczących funkcjo-

nowania w relacjach z innymi, poznawania i rozwijania mocnych stron osobowości, podejmowania właści-

wych decyzji życiowych, komunikowania się; 

16) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży poprzez pogadanki na lekcjach 

wychowawczych oraz indywidualne rozmowy; 

17) kształtowanie właściwych postaw poprzez współpracę z rodzicami; 

18) prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli młodych stażem w celu dzielenia się swoja wiedzą i doświad-

czeniem; 

19) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczo-opie-

kuńczych. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: 

1) porad, konsultacji dla uczniów i rodziców, nauczycieli; 

2) współpracy z wychowawcami klas w sytuacjach konfliktowych; 

3) zajęć psycho-edukacyjnych dla uczniów; 

4) lekcji wychowawczych. 
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§ 35. 
Inni pracownicy szkoły 

 
1. W szkole zatrudnia się, oprócz nauczycieli, także pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Niepedagogicznymi pracownikami szkoły są: 

1) główny księgowy, 

2) referent do spraw kadrowych, 

3) pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna), 

4) pomoc techniczna, 

5) robotnik do pracy lekkiej. 

3. Zakres obowiązków pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi wynika z Karty Opisu Stanowiska 

ustalany w formie pisemnej przez Dyrektora Szkoły. Karta Opisu Stanowiska zamieszczona zostaje w aktach oso-

bowych danego pracownika.  

4. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły. 

5. W/w pracownicy mają prawo i są zobowiązani do reagowania i zgłaszania wszelkich zachowań naruszających 

Statut szkoły i regulaminy wewnątrzszkolne, a także zagrażających bezpieczeństwu. 
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ROZDZIAŁ VIII 
UCZNIOWIE 

 
§ 36. 

Nagrody 
 

1. Społeczność szkolna nagradza uczniów za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz innych; 

2) wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki; 

3) wzorową postawę; 

4) osiągnięcia sportowe; 

5) wzorową frekwencję; 

6) dzielność i odwagę. 

2.  Uczniom przysługują następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy oddziału lub innego nauczyciela na forum oddziału z wpisem do dziennika elektro-

nicznego; 

2) ustna pochwała Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego na forum oddziału lub szkoły z wpisem do dziennika 

elektronicznego; 

3) pisemna pochwała Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z powiadomieniem rodziców ucznia; 

4) list pochwalny do rodziców ucznia; 

5) zrefundowanie wyjazdu na wycieczkę z funduszy Rady Rodziców; 

6) nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy; 

7) Nagroda im. Karola Masłowskiego dla najlepszego humanisty, Nagroda im. Janiny Klatt dla najlepszego ucznia 

przedmiotów ścisłych; Nagroda im. Antoniego Szymańskiego dla najlepszego historyka, Nagroda dla najlep-

szego sportowca szkoły fundowane przez Radę Rodziców; Nagroda im. dr nauk weterynaryjnych Romualda 

Śliwińskiego i kapitana żeglugi wielkiej Andrzeja Śliwińskiego dla najlepszego biologa fundowana przez ro-

dzinę Knast; 

8) Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego; 

3. Kryteria przyznawania nagród: 

1) za sumienne wywiązywanie się z obowiązków – pochwała wychowawcy lub nauczyciela z wpisem do dzien-

nika elektronicznego; 

2) za pracę na rzecz szkoły – ustna pochwała Dyrektora szkoły z wpisem do dziennika elektronicznego; 

3) za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, za osiąganie wyróżniających wyników w olimpiadach przed-

miotowych, konkursach i zawodach sportowych, za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce oraz bardzo 

dobre zachowanie – pisemna pochwała Dyrektora i nagroda rzeczowa; 

4) za osiągnięcia w całym cyklu nauki, bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie oraz za inne 

osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom – list pochwalny Dyrektora i nagroda rzeczowa; 

5) uczniów do wyróżnień listem pochwalnym może typować wychowawca oddziału, nauczyciel, Samorząd Ucz-

niowski oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. 

4. Nagroda Dyrektora szkoły wręczana jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela lub też przedstawiciela 

społeczności lokalnej na zakończenie roku szkolnego. Nagroda Dyrektora przyznawana jest za wzorową postawę 

uczniowską: 

1) wysoka frekwencja (100 %); 

2) wyróżniająca aktywność społeczna na rzecz oddziału, szkoły, środowiska lokalnego; 

3) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 

4) wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe. 

5. Nazwiska uczniów wyróżnionych podaje się do wiadomości społeczności szkolnej. 

6. Formę nagrody (dyplom, list gratulacyjny, nagroda rzeczowa) określa Dyrektor szkoły. 

7. Wybitnie zdolni uczniowie za swoje osiągnięcia mogą otrzymać stypendia naukowe. 
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8. Uczeń wybitnie uzdolniony może uzyskać jedno ze stypendiów: 

1) Stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

2) Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (MEN); 

3) Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

9. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i szkolnym 

regulaminem przyznawania stypendiów uczniom. 

10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną 

ocenę. 

 
§ 37. 

Zakazy uczniów 
 

1. Uczeń otrzymuje karę za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów obowiązujących w szkole. 

2. Rodzaje stosowanych kar: 

1) pisemne upomnienie wychowawcy oddziału lub innego nauczyciela na forum oddziału z wpisem do dziennika 

elektronicznego; 

2) pisemna nagana wychowawcy oddziału z powiadomieniem rodziców ucznia z wpisem do dziennika elektro-

nicznego; 

3) pisemna nagana Dyrektora szkoły oraz zawieszenie w przywilejach ucznia na czas określony przez Dyrektora 

szkoły, z powiadomieniem rodziców i wpisem do dziennika elektronicznego, powiadomieniem Rady Pedago-

gicznej; 

4) skreślenie z listy uczniów (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym) w trybie administracyjnym na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; 

5) przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkoły przez kuratora oświaty do innej szkoły na wniosek dyrek-

tora. 

3. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, obowiązuje gradacja kar, zaś w sytuacjach szczególnie 

drastycznych Dyrektor szkoły może pominąć stopniowanie kar, jeśli uzna to za konieczne. 

4. Przewinienie odnotowuje w dzienniku elektronicznym wychowawca oddziału bądź osoba do tego upoważniona. 

5. W przypadku kary wychowawca dołącza dokumenty poświadczające wcześniej zastosowane wobec ucznia kary. 

6. Kryteria stosowania kar: 

1) za niewypełnienie podstawowych obowiązków ucznia – pisemne upomnienie wychowawcy oddziału lub in-

nego nauczyciela, a w przypadku powtarzających się uchybień – pisemna nagana wychowawcy oddziału z 

powiadomieniem rodziców ucznia, upomnienia winny być odnotowane w dzienniku elektronicznym. W przy-

padku powtarzających się wykroczeń tego rodzaju na ucznia zostaną nałożone kary przewidziane w §37 ust 

2 pkt. 2 i 3; 

2) za 5-9 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej (w regulaminowym trybie 2 tygodni), samowolne opuszcze-

nie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, używanie słów wulgarnych, operowanie urządzeniami i pomocami 

dydaktycznymi bez wiedzy i nadzoru nauczyciela, nieprzestrzeganie przepisów BHP, przyjmowanie na terenie 

szkoły osób trzecich, prowadzenie na terenie szkoły gier hazardowych, handlu, noszenie emblematów orga-

nizacji nielegalnych w państwie, używanie podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych lub innych 

urządzeń elektronicznych bez uzgodnienia z nauczycielem, noszenie na terenie szkoły stroju niezgodnego ze 

Statutem szkoły, wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów oraz wypowiedzi uczniów, pracowników szkoły bez 

ich zgody i wiedzy – nagana wychowawcy oddziału (udzielenie nagany powinno być odnotowane w dzienniku 

elektronicznym, z powiadomieniem rodziców ucznia). W przypadku powtarzających się wykroczeń tego ro-

dzaju na ucznia zostaną nałożone kary przewidziane w §37 ust 2 pkt. 3; 

3) uczeń, który nie usprawiedliwił minimum 10 godzin lekcyjnych (w regulaminowym trybie 2 tygodni) otrzy-

muje karę w postaci obniżenia oceny zachowania na koniec półrocza lub roku szkolnego. Powiadomienie 

rodzica musi nastąpić po nieusprawiedliwieniu przez ucznia 10 godzin nieobecności w półroczu, w którym 
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przewinienie nastąpiło; 

4) za 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej, fałszowanie dokumentacji szkolnej, brak dbałości o dobre 

imię szkoły, wprowadzenie w błąd nauczyciela, wyłudzanie pieniędzy, palenie papierosów – pisemna nagana 

Dyrektora szkoły (udzielenie nagany powinno być odnotowane w dzienniku elektronicznym, z powiadomie-

niem rodziców oraz Rady Pedagogicznej. W przypadku powtarzających się wykroczeń tego rodzaju na ucznia 

zostaną nałożone kary przewidziane w §37 ust. 2 pkt 4); 

5) za przyjście do szkoły lub na imprezę szkolną w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz jego wnoszenie 

i picie na terenie szkoły lub podczas imprez, wycieczek oraz uroczystości szkolnych, za posiadanie, używanie, 

sprzedawanie, rozprowadzanie substancji psychoaktywnych na terenie szkoły, poza terenem szkoły, na zaję-

ciach dydaktycznych lub podczas imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek, za kradzieże, zniszczenia mienia 

powodujące duże straty finansowe, za narażenie zdrowia i życia ludzkiego na terenie szkoły i poza nią, za 

groźby kierowane pod adresem nauczycieli, pracowników i kolegów oraz naruszenie godności osobistej 

uczniów, nauczycieli, pracowników i kolegów, za notoryczne wagary, nie usprawiedliwienie w terminie 

dwóch tygodni 40 godzin nieobecności w jednym półroczu, za przynoszenie na teren szkoły materiałów wy-

buchowych, niebezpiecznych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczniów i pracowników szkoły, za porzu-

cenie szkoły i nie zgłaszanie się rodziców na wezwania wychowawcy oddziału, za posiadanie prawomocnego 

wyroku sądowego – uczeń (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym) może zostać skreślony z listy 

albo przeniesiony (uczeń objęty obowiązkiem szkolnym). 

7. Udzielenie uczniowi nagany Dyrektora szkoły automatycznie pociąga za sobą wystawienie najniższej oceny za-

chowania (naganne) na półrocze, w którym karę zastosowano. 

8. Udzielenie uczniowi drugiej nagany Dyrektora w ciągu roku dydaktycznego może spowodować skreślenie z listy 

uczniów (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym) w trybie administracyjnym, po podjęciu stosownej 

uchwały przez Radę Pedagogiczną.  

9. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać 

przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

10. Skreślenie z listy uczniów (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym) albo przeniesienie ucznia obję-

tego obowiązkiem szkoły następuje w przypadkach: 

1) w sytuacjach wskazujących, iż uczeń nie spełnia obowiązku nauki; 

2) za udowodnioną kradzież; 

3) za udowodnione celowe postępowanie zagrażające życiu lub bezpieczeństwu uczniów i pracowników 

szkoły; 

4) w przypadku stwierdzenia narkomanii i używania alkoholu, po nieskutecznym wcześniejszym oddziaływaniu 

wychowawczym; 

5) powtarzające się aroganckie i krnąbrne zachowanie, naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia w spo-

łeczeństwie; 

6) zniszczenie mienia powodujące duże straty finansowe; 

7) narażenie zdrowia i życia ludzkiego na terenie szkoły i poza nią; 

8) groźby kierowane pod adresem nauczycieli, pracowników i kolegów oraz naruszenie godności osobistej 

uczniów, nauczycieli, pracowników i kolegów; 

9) notoryczne wagary, nie usprawiedliwienie w terminie dwóch tygodni 40 godzin nieobecności w jednym 

półroczu; 

10) za przynoszenie na teren szkoły materiałów wybuchowych, niebezpiecznych narzędzi zagrażających zdro-

wiu i życiu uczniów i pracowników szkoły; 

11) udzielenie uczniowi drugiej nagany Dyrektora w ciągu roku dydaktycznego; 

12) za porzucenie szkoły i nie zgłaszanie się rodziców na wezwania wychowawcy oddziału; 

13) za posiadanie prawomocnego wyroku sądowego. 

11. Konsekwencje zawieszenia ucznia w jego przywilejach dotyczą odebrania mu na określony czas prawa do: 

1) zgłaszania nieprzygotowania do lekcji; 

2) zwalniania się z lekcji; 
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3) reprezentowania szkoły na zewnątrz (na określony czas); 

4) udziału w wycieczkach szkolnych; 

5) wyjściach do kina, teatru itp.; 

6) udziału w imprezach szkolnych; 

7) wybierania i bycia wybieranym do szkolnych organizacji oraz odwołania z pełnionych funkcji w organizacjach 

szkolnych. 

12. Ograniczenia ucznia w jego przywilejach dokonuje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy oddziału. 

13. Kary nakładane na uczniów muszą być udokumentowane w dzienniku elektronicznym. Nagana ulega zatarciu po 

upływie terminu wyznaczonego przez Dyrektora szkoły. Uczeń może się starać o skrócenie kary. 

14. W przypadku zawieszenia ucznia w jego prawach wychowawca oddziału wzywa telefonicznie i pisemnie rodzica 

do szkoły i powiadamia go o skutkach zawieszenia ucznia w jego prawach. 

15. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny zachowania. 

16. Decyzje o nagrodach i karach Dyrektora szkoły są wydawane przez Dyrektora na pisemny wniosek wychowawcy 

oddziału lub innego nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą. 

17. O udzielonej karze wychowawca powiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej i informuje o trybie odwołania. 

18. Odpowiedzialność ucznia za zniszczenia: 

1) uczeń ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i/lub materialną za następujące zniszczenia i szkody: 

a) zniszczenie dokumentów, 

b) zniszczenie mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych, 

c) uszkodzenie i zgubienie książek z biblioteki szkolnej, 

d) wyrządzenie szkód materialnych innym uczniom lub pracownikom szkoły, 

2) za zniszczenia uczeń ponosi koszty w wysokości faktycznych kosztów naprawy lub wymiany zgodnie z wyceną 

komisji powołanej do zinwentaryzowania strat lub rachunkami zakupu; 

3) forma odpowiedzialności może być indywidualna lub zbiorowa w przypadku np. złożenia takiej deklaracji. w 

przypadku kiedy uczeń nie może pokryć kosztów zniszczeń, odpowiedzialność materialna przechodzi na jego 

rodziców; 

4) uczeń jest zobowiązany wnieść opłatę według stawek określonych przez Dyrektora odrębnymi przepisami 

za duplikaty dokumentów. 

19.  Uczeń lub rodzic może odwołać się od kary:  

1) uczniom przysługuje prawo odwołania się w ciągu trzech dni od kary w formie pisemnej do Dyrektora z prośbą 

o ponowne rozpatrzenie jej słuszności; 

2) Dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni; 

3) uczniom przysługuje prawo odwołania się w przypadku naruszenia praw ucznia: 

a) w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji naruszającej jego prawa, pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia mają 

prawo do złożenia skargi. Skarga powinna być skierowana do Dyrektora szkoły w formie pisemnej, 

b) Dyrektor szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców o 

postanowieniu w sprawie skargi, 

4) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary skreślenia z listy uczniów do Kuratora Oświaty drogą 

służbową, tj. przez Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nałożonej na ucznia 

karze; 

5) złożenie pisemnego odwołania wstrzymuje wykonanie kary do momentu rozpatrzenia jej zasadności przez 

Kuratora Oświaty. 

 
§ 38. 

Prawa ucznia, tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 
 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) poznania programu nauczania, jego treści, celów programowych, stawianych wymagań oraz właściwie zor-

ganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 
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2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszel-

kimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych 

i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych po uzgodnieniu z nauczycielami lub Dyrekcją; 

11) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o wa-

runkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych a także uzyskania od wychowawcy informacji o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

12) wyboru Samorządu Szkolnego i wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole; 

13) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrze-

bami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

14) dwóch dni nauki wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do eliminacji regionalnych, konkursów i 

olimpiad przedmiotowych; 

15) trzech dni wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do eliminacji centralnych i olimpiad przedmioto-

wych; 

16) indywidualnego toku nauki, indywidualnego nauczania; 

17) korzystania z opieki sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia i pedagoga szkolnego; 

18) każdorazowego informowania przez nauczyciela o stawianej ocenie i uzasadnianiu jej zgodnie z przyjętymi 

kryteriami; 

19) wglądu w szkole do swoich prac pisemnych, po zapoznaniu z pracą uczeń zobowiązany jest zwrócić ją nau-

czycielowi, który przechowuje pracę do końca roku szkolnego; 

20) poznania opisu zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteriów oceniania i formy 

przeprowadzania egzaminu maturalnego; 

21) informacji o pracy pisemnej na dwa tygodnie wcześniej (oprócz kartkówki); 

22) pisania tylko jednego sprawdzianu lub pracy klasowej dziennie; 

23) zgłoszenia zastrzeżeń wobec ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

24) egzaminu na podwyższenie oceny, klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzaniu wiadomości wg zasad 

ustalonych w ocenianiu wewnątrzszkolnym; 

25) zapoznania się i wyrażenia akceptacji oceniania wewnątrzszkolnego oraz zgłoszenia propozycji zmian, 

26) poznania propozycji ocen z przedmiotów na cztery tygodnie przed radą klasyfikacyjną; 

27) anonimowości swoich ocen z prac pisemnych; 

28) do pisania następnej formy pisemnej w postaci testu lub pracy klasowej dopiero po zwrocie poprzednio 

napisanych prac; 

29) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie wydanej przez lekarza opinii. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i rodzic może: 

1) złożyć pisemną skargę za pośrednictwem wychowawcy oddziału do Dyrektora szkoły w przypadku naruszenia 

praw ucznia przez innego nauczyciela; 

2) złożyć pisemną skargę do Dyrektora szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia przez wychowawcę oddziału. 
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3. Dyrektor szkoły anuluje bądź przychyla się do skargi ucznia; decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

4. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego oraz przechodzeniu uczniów z jednego typu szkół do innego decy-

duje dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 39. 
Obowiązki i zakazy ucznia 

 
1. Uczeń ma obowiązek: 

1) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne; 

2) aktywnie uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach lekcyjnych, do których powinien być przygoto-

wany; 

3) brać udział w uroczystościach, imprezach szkolnych oraz zawodach sportowych organizowanych przez 

szkołę, a wynikających z jej planów pracy; 

4) winien posiadać konto w dzienniku elektronicznym ewentualnie dodatkowo kartę nieobecności; 

5) ubierać się schludnie; 

6) pozostawiać wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki) w szatni; 

7) nosić strój galowy w czasie: uroczystości szkolnych, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły 

w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca oddziału, 

strój galowy: biała bluzka/koszula i czarna, granatowa spódnica/spodnie; 

8) przestrzegać przepisów prawa oraz przepisów BHP w szkole i poza nią; 

9) posiadać podręczniki, zeszyty przedmiotowe, przybory szkolne i strój sportowy; 

10) zachowywać się kulturalnie na terenie szkoły i poza nią, podczas imprez szkolnych, uroczystości, zawodów 

sportowych, wycieczek organizowanych przez szkołę; 

11) dbać o cześć i dobre imię szkoły; 

12) troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek; 

13) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oraz uczniom; 

14) przeciwdziałać wszystkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważeniu obowiązków ucznia; 

15) przebywać w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między lekcjami – na terenie szkoły; 

16) przebywać we wskazanych przez Dyrekcję szkoły miejscach w trakcie trwania planowych zajęć z religii lub 

wychowania fizycznego, informatyki, w których uczeń, zgodnie z wcześniej wydaną decyzją nie uczestniczy; 

17) powiadomić Dyrektora szkoły lub nauczyciela o zniszczonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach lub 

substancjach zagrażających życiu i zdrowiu; 

18) być koleżeńskim, pomagać słabym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności; 

19) w wypadku posiadania telefonu komórkowego należy go wyłączyć podczas zajęć edukacyjnych i go schować; 

20) poinformować rodziców o spotkaniach rodziców oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych a także 

o ważniejszych wydarzeniach z życia oddziału i szkoły. 

2. Uczniowi nie wolno:  

1) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć bez zgody nauczyciela; 

2) używać wulgarnych słów; 

3) palić tytoniu, spożywać alkoholu, zażywać środków odurzających, dopalaczy i narkotyków na terenie szkoły 

oraz poza nią o ile uczeń przebywa tam w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub ją reprezentując; 

4) przychodzić do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zażywaniu środków odurzających, narko-

tyków; 

5) sprzedawać, rozprowadzać, posiadać narkotyków w szkole oraz poza nią, podczas imprez, wycieczek, uro-

czystości organizowanych przez nią; 

6) wnosić alkoholu na teren szkoły oraz na imprezy i uroczystości szkolne; 

7) narażać zdrowia własnego i innych osób; 

8) przynosić materiałów wybuchowych, niebezpiecznych narzędzi; 

9) wywoływać fałszywego alarmu i podłożenia materiałów wybuchowych; 
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10) przyjmować na terenie szkoły osób trzecich; 

11) prowadzić gier hazardowych; 

12) fałszować dokumentacji szkolnej; 

13) kraść, wyłudzać pieniędzy; 

14) wszczynać i uczestniczyć w bójkach, znęcać się i zastraszać innych; 

15) niszczyć mienia społecznego lub cudzej własności; 

16) używać na lekcjach komórek oraz urządzeń elektronicznych posiadających funkcję nagrywania bez zgody 

nauczyciela; 

17) wykonywać i nagrywać zdjęcia, filmy i wypowiedzi uczniów oraz pracowników szkoły bez ich zgody. 
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ROZDZIAŁ IX 
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

 
§ 40. 

Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa uczniów 
 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć lekcyjnych opiekę zapewnia nauczyciel uczący lub 

wskazany przez Dyrekcję szkoły. 

2. W trakcie przerw międzylekcyjnych nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym 

przez Dyrekcję szkoły harmonogramem i regulaminem pełnienia dyżurów. 

3. Podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów odpowiada prowa-

dzący opiekun. 

4. Za stworzenie warunków bezpiecznych do prowadzenia zajęć w szkole i poza szkołą, szkolenie pracowników w 

zakresie BHP oraz uświadomienie nauczycielom zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów i 

sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom odpowiada Dyrektor szkoły. 

5. W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę oraz podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawują na-

uczyciele – wychowawcy biorący udział w wycieczce. Za całość odpowiada kierownik wycieczki, który może być 

również opiekunem.  

6. Przy organizacji wycieczek, biwaków i imprez pozaszkolnych nauczyciele mają obowiązek przestrzegać wszyst-

kich aktualnie obowiązujących przepisów dla organizatorów i kierowników wycieczek, biwaków i innych tego 

rodzaju imprez, a szczególnie: 

1) dotyczących bezpieczeństwa uczniów; 

2) poprzedzających wycieczkę lub innego rodzaju imprezę uwag skierowanych do uczniów, dotyczących BHP; 

3) formalności ubezpieczeniowych; 

4) zasady, że jeden opiekun przypada na grupę klasową, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z 

publicznych środków lokomocji; 

5) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub innej, również podczas wy-

cieczek górskich musi być zapewniony jeden opiekun na dziesięciu uczniów wraz z przewodnikiem górskich; 

6) grupa rowerowa musi się składać z maksymalnie 14 uczestników i przypadających na nią dwóch opiekunów 

(jeden otwiera, a drugi zamyka kolumnę rowerową); 

7) na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kie-

rownik musi uzyskać zgodę rodziców ucznia; 

8) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”; 

9) podczas wycieczek lub spacerów po lesie szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

i możliwość zgubienia uczniów; 

10) kąpiel dozwolona jest tylko w grupach 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem; 

11) obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest sprawdzanie liczby uczestników przed wy-

ruszeniem, potem ciągła orientacja w liczbie osób znajdujących się pod opieką, a po przybyciu na miejsce 

również przeliczenie osób, za które się odpowiadało. Kierownik wycieczki podejmuje decyzje i odpowiada za 

nie; 

12) nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku burzy, śnieżycy, gołoledzi oraz takiej aury, która 

nie daje gwarancji pełnego bezpieczeństwa; 

13) kierownikiem na wycieczce może być nauczyciel (pracownik pedagogiczny szkoły), który ukończył kurs kie-

rowników wycieczek szkolnych. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z 

Dyrektorem szkoły); 

14) dyżury nauczycielskie zatwierdza i zmienia Dyrektor szkoły; 

15) plan dyżurów udostępnia się nauczycielom, uczniom i rodzicom (w widocznym miejscu na terenie szkoły i na 

stronie internetowej szkoły); 

16) szkoła przy wsparciu Rady Rodziców zatrudnia pracownika ochrony; 
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17) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o wpuszczaniu do budynku lub opuszczeniu go, decy-

duje pracownik ochrony, mający prawo zatrzymania wszystkich osób; 

18) nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zgłaszania Dyrekcji szkoły wszelkich nieprawidłowości 

zagrażających bezpieczeństwu; 

19) pracownicy obsługi zobowiązani są do systematycznego przeglądu stanu szkoły zgodnie z przydziałem obo-

wiązków; 

20) opiekę medyczną dla uczniów zapewnia pielęgniarka szkolna. Pielęgniarka szkolna może wnioskować o zwol-

nienie ucznia z zajęć szkolnych. Decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca oddziału (a w razie jego nie-

obecności – nauczyciel przedmiotu, z którym uczeń zwalniający się ma zajęcia); 

21) pielęgniarka szkolna podejmuje działania profilaktyczne prowadząc zajęcia warsztatowe dotyczące bezpie-

czeństwa i zdrowia; 

22) wypadki zgłaszane są zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

23) do podejmowania działań wychowawczych i interwencyjnych wobec uczniów w sytuacjach kryzysowych w 

szkole zobowiązują odpowiednie przepisy; 

24) szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w klasach pierwszych. Obowiązki 

w tym zakresie powierza się wychowawcy oddziału, a efekty ich wypełniania podlegają bezpośredniej kon-

troli Dyrektora. W zależności od rodzaju potrzeb wychowawca reaguje poprzez: 

a) częstszy indywidualny kontakt z rodzicami tych uczniów, 

b) przez organizowanie zebrań rodziców i uczniów; mogą to być zebrania ogólne lub grupowe, a nawet indy-

widualne, 

c) przez poświęcenie lekcji do dyspozycji wychowawcy klasowego technice uczenia się, 

d) przez organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

25) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczniów, które uległy zgubieniu lub zniszczeniu na 

terenie szkoły. 
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ROZDZIAŁ X 
ZASADY REKRUTACJI 

 
§ 41. 

Rekrutacja 
 

1. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do Liceum obowiązującymi 

w danym roku szkolnym, umieszczonymi na stronie internetowej szkoły www.lopleszew.pl. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące rekrutacji znajdują się w dokumencie Zasady Rekrutacji do Liceum. 
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ROZDZIAŁ XI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 42. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Szkoła prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Przebieg i organizację egzaminu maturalnego przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurami. 

 
§ 43. 

Procedura dokonywania zmian w Statucie szkoły 
 

1. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie szkoły/placówki publicznej może wystąpić:  

1) dyrektor szkoły (jako przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo występować z wnioskiem o podjęcie 

uchwały w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej); 

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

3) organy szkoły (Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski).  

2. Zmiany konsultowane są z organami statutowymi szkoły. 

3. Wprowadzenie zmian w Statucie odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów. 

4. Statut szkoły jest podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego w Ple-

szewie przeznaczonym do obowiązkowego stosowania i przestrzegania. 

5. Obowiązkiem organów szkoły jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Statutu. 

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi procedurami umieszczonymi w Dokumenta-

cji Kontroli Zarządczej. 

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne procedury zawarte w Dokumentacji Zasad Ra-

chunkowości. 

8. Traci moc Statut szkoły obowiązujący od 12 września 2018 r. 

9. Dyrektor Szkoły może publikować w drodze zarządzenia ujednoliconą wersję statutu, po każdej uchwale Rady 

Pedagogicznej w sprawie przyjęcia zmian w Statucie. 

10. Zmiany w Statucie Liceum zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną 28 listopada 2019 r.  

 
§ 44. 

Słowniczek 
 

1. Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 

2. Liceum – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie. 

3. Samorząd Uczniowski – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Liceum. 

4. Rada Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Liceum. 

5. Rada Pedagogiczna – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Liceum. 

6. Szkoła – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie. 

7. Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Liceum. 

8. Wicedyrektor – należy przez to rozumieć Wicedyrektora Liceum. 

 

§ 45. 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

1. W szkole prowadzona jest profilaktyka zagrożeń fizycznych i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w szkole. 

2. W szkole prowadzona jest profilaktyka cyberzagrożeń i bezpieczeństwa cyfrowego w szkole. 
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§ 46. 
Tradycje liceum 

 
1. Liceum posiada tradycję i ceremoniał szkoły: 

1) sztandar Liceum, 

2) logo Liceum, 

3) obchodzi święto patrona szkoły Stanisława Staszica, 

4) bal studniówkowy, galę Staszka, bal integracyjny, połowinki. 

 
§ 47. 

Pieczęcie liceum 
 

1. Liceum używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Liceum używa następującej pieczęci: 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. St. Staszica w Pleszewie 

Ul. Poznańska 38 

63-300 Pleszew 

tel./fax 62 508 00 44 

4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych dokumentów szkoły, sposoby dokonywania ich sprostowań i 

wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności określają przepisy prawa. 

 
§ 48. 

Informacje dotyczące 3-letniego liceum ogólnokształcącego 
 

1. Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie 

otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogól-

nokształcącego. 

2. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie 

otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogól-

nokształcącego. 

3. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie 

ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcą-

cego. 

4. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, uczył się jako 

przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, zgodnie z ust. 2 i 3, a rozkład zajęć eduka-

cyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego no-

wożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego 

albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym 

trzyletnim liceum ogólnokształcącym, albo 

3) uczęszczać do oddziału w innym czteroletnim liceum ogólnokształcącym na zajęcia z języka obcego nowo-

żytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym. 

5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w §9 

ust. 2. 

6. Cykl kształcenia w 3-letnim liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata do 2022 r. 


