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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  II  

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  

§ 1 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: I Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza  

w Płońsku, w dalszej części zwane „Szkołą” lub „Liceum”. 

2. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

4. Siedzibą Szkoły jest Płońsk. 

5. Szkoła mieści się w budynku przy ul. Płockiej 56 w Płońsku (09–100 Płońsk). 

§ 2 

1. Szkoła jest placówką publiczną działającą na podstawie aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących, niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych wewnątrzszkolnych, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; realizuje ramowy plan nauczania;  
5) realizuje określone odrębnymi przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Płoński z siedzibą przy ul. Płockiej 39 w Płońsku 

 (09–100 Płońsk). 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie odrębnych 

przepisów. 

5. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Szkoła prowadzi internat na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

8. Cykl kształcenia w Szkole trwa 4 lata. 

9. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w Szkole prowadzone są oddziały dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

10. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie elektronicznej. 

§ 3 

1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o: 

1) Szkole lub Liceum lub placówce – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące  

im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

2) internacie – należy przez to rozumieć internat działający w ramach struktury I Liceum 

Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły, w którego skład wchodzą 

dyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

5) radzie rodziców – należy przez to rozumieć organ Szkoły reprezentujący ogół rodziców 

uczniów, w skład którego wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

6) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organ Szkoły, który tworzą wszyscy 

uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 
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7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a także wychowawcę  

oraz innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

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

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku; 

9) wychowawcy internatu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego 

zatrudnionego w internacie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189); 

10) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

11) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące 

pieczę zastępczą nad uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 

Płońsku; 

12) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut; 

13) wewnątrzszkolnym ocenianiu – należy przez to rozumieć zasady oceniania obowiązujące 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Płońsku; 

14)  oddziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Liceum 

opisaną w arkuszu organizacyjnym, którą stanowi grupa uczniów pobierających naukę  

w tej samej klasie; 

15) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Płoński;  

16) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIII  

CCEELLEE  II  ZZAADDAANNIIAA  SSZZKKOOŁŁYY    

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty 

oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2. Szkoła w szczególności:  

1) prowadząc działalność dydaktyczną, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania 

do możliwości psychofizycznych uczniów, a także zapewnia możliwość korzystania  

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) w ramach celów wychowawczych wspiera swoich uczniów w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które to 

działania są wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły, 

zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz organizując optymalne warunki dla ich 

prawidłowego rozwoju; 

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

5) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość działań z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  

6) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych;  

7) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia;  

8) kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

9) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje 

właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. 
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3. Celem kształcenia ogólnego w Liceum jest:  

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności;  

2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, 

pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, 

uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się 

przykładami itp.;  

3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej  

z różnych dyscyplin;  

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;  

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi;  

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;  

7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie;  

8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata  

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.  

§ 5 

1. Liceum realizuje cele i zadania Szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu i do uzyskania 

świadectwa dojrzałości,  

2) podejmuje działania w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego mające na celu pomoc: 

a) w rozpoznaniu zainteresowań i zdolności; 

b) we właściwym wyborze drogi dalszego kształcenia prowadzącej do wybranego 

zawodu; 

c) w przygotowaniu do planowania kariery zawodowej. 

3) kształtuje humanistyczną, patriotyczną i obywatelską postawę uczniów – w poszanowaniu 

tradycji kultury narodowej i powszechnej oraz norm społecznego współżycia;  

4) uczy wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej, dbałości o własny rozwój 

fizyczny;  

5) kształci umiejętności zachowań społecznych, komunikacji interpersonalnej i samooceny;  

6) promuje umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy;  

7) podejmuje działania nastawione na podnoszenie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli i rodziców uczniów; 

8) stwarza możliwości pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej 

społecznej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

§ 6 

1. Realizację celów i zadań Szkoła zapewnia w szczególności przez: 

1) organizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy naukowych;  

2) wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania;  

3) prowadzenie zajęć w muzeach, instytutach naukowo-badawczych, Szkołach wyższych, 

ośrodkach kultury;  

4) współpracę z uczelniami wyższymi; 

5) współpracę z Towarzystwem Szkół Twórczych, Stowarzyszeniem Najstarszych Szkół  

i Stowarzyszeniem Szkół UNESCO; 

6) umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez różne formy 

działalności dydaktyczno-wychowawczej; 

7) organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami 

narodowymi oraz wynikających z tradycji Szkoły; 

8) prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej; 
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9) udział w krajowych i międzynarodowych projektach poszerzających kompetencje 

intelektualne uczniów; 

10) zapewnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

12) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 

13) wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; 

14) działania w zakresie wolontariatu; 

15) podejmowanie działań wychowawczo-profilaktycznych obejmujących promocję zdrowia 

w zakresie: zdrowia psychicznego, profilaktyki, interwencji kryzysowych, terapii, korekty 

zachowań, przeciwdziałania i redukcji agresji i przemocy;  

16) prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem;  

17) stwarzanie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki podczas zajęć 

odbywających się w Szkole i poza nią. 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIIIII  

OORRGGAANNYY  SSZZKKOOŁŁYY      

§ 7 

1. Organami Szkoły są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez  

te organy.  

3. Regulaminy organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego oraz niniejszym statutem. 

§ 8 

1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom 

Szkoły: 

1) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę; 

2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów  

i wychowanków; 

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Do zadań dyrektora Szkoły należy w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;  

2) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

3) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce, 

w tym w szczególności za ich odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie; 

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących;  

6) dokonywanie oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli; 
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7) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; 

8) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły;  

9) rozpoznawanie potrzeb szkoły i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego; 

10) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie 

szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli; 

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

12) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego i  orzeczenia o nauczaniu indywidualnym; 

13) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole; 

14) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

15) współpraca z pielęgniarką szkolną i lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi; 

16) organizowanie procesu rekrutacji w Szkole zgodnie z przepisami prawa; 

17) decydowanie o przyjęciach uczniów do Szkoły w trakcie roku szkolnego, poza 

harmonogramem rekrutacji;  

18) organizacja i nadzorowanie przebiegu egzaminu maturalnego w Szkole; 

19) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;  

20) opracowywanie arkusza organizacyjnego Szkoły; 

21) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze 

określonym w przepisach prawa;  

22) przygotowanie projektu planu finansowego Szkoły, dysponowanie środkami określonymi 

w planie finansowym Szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe 

wykorzystanie;  

23) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym Szkoły; 

24) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły; 

25) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 9 

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

i innych pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły. 

§ 10 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Dyrektor jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z przepisów prawa. 

3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami  

i samorządem uczniowskim.  

4. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

§ 11 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący i wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

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

z inicjatywy dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej.  

6. Udział nauczycieli w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkowy.  

7. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

poruszanych na zebraniach rady spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.   

§ 12 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

2. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii 

dotyczących: 

1) organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

2) projektu planu finansowego szkoły; 

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, który nie został powołany drogą konkursu lecz 

funkcja ta została powierzona mu przez organ prowadzący; 

6) powierzenia  stanowiska wicedyrektora szkoły lub jego odwołania; 

7) powierzenia  innego stanowiska kierowniczego w szkole lub jego odwołania; 

8) szkolnego zestaw programów nauczania obowiązujących w danym roku szkolnym; 

9) organizacji dodatkowych zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów; 

10) organizacji dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 

nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

11)  wzoru jednolitego stroju uczniowskiego; 

12) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

13) formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;   

14) zezwolenia na indywidualny program nauki oraz  indywidualny tok nauki; 

15) ustalenia przedmiotów, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym w 4-letnim 

liceum ogólnokształcącym. 

3. Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. 

4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

maturalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  
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i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły albo jego zmiany.  

6. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem  

o odwołanie ze stanowiska dyrektora Szkoły. 

7. Rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej 

powołanej przez organ prowadzący do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły. 

8. Rada pedagogiczna, w porozumieniu z radą rodziców, uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny Szkoły. 

§ 13 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokół sporządzany jest komputerowo, w wersji 

elektronicznej. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

§ 14 

1. Radę rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) wspieranie działalności statutowej Szkoły;  

2) uchwalenie regulaminu swojej działalności;  

3) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły; 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły; 

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły.  

6. Rada rodziców ma prawo do:  

1) wyrażania opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego; 

2) występowania do dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw 

szkolnych;  

3) wskazania przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły; 

4) wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności  

w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację; 

5) wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego 

nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub placówki lub terenem wokół Szkoły lub 

placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu 

(monitoring); 

6) do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz do zaopiniowania oceny; 

7) formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

8) złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju. 

§ 15 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
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4. Samorząd uczniowski współdziała z organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi na 

terenie Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem Szkoły może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu. 

7. Na wniosek dyrektora Szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.  

8. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zasięgnąć opinii samorządu w sprawie skreślenia ucznia z listy 

uczniów. 

9. Opiekę nad pracą samorządu uczniowskiego sprawuje jeden lub dwóch koordynatorów samorządu 

uczniowskiego. 

10. Koordynatorów samorządu uczniowskiego wybierają uczniowie na początku nowej kadencji 

zarządu samorządu uczniowskiego spośród wszystkich nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem 

Szkoły. 

11. Do organów samorządu uczniowskiego należą: 

1) rada uczniów; składa się członków rad oddziałowych uczniów – po trzech uczniów  

z każdego oddziału; 

2) zarząd samorządu uczniowskiego, w skład którego wchodzą: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz, dwóch członków. 

§ 16 

Szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły  
oraz sposoby rozwiązywania sporów między organami Szkoły 

1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą na zasadach wzajemnego poszanowania i działają w ramach 

swoich kompetencji, m.in. poprzez: wymianę informacji; możliwość składania wniosków  

w zakresie poprawy efektywności pracy Szkoły, możliwość udziału w swoich zebraniach. 

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu  

z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji. 

3. Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie  

14 dni od dnia zawiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

4. Spory zaistniałe między dyrektorem a radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem 

uczniowskim rozstrzygają w ramach ustawowych kompetencji: 

1) organ nadzorujący – w zakresie spraw dotyczących procesu dydaktyczno-

wychowawczego; 

2) organ prowadzący – w zakresie swoich kompetencji. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIVV    

OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  PPRRAACCYY  SSZZKKOOŁŁYY  

 § 17 

 Przepisy ogólne  

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza (okresy):  

1) I – od rozpoczęcia roku szkolnego do zimowej przerwy świątecznej;  

2) II – od początku stycznia do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 18 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusz organizacji Szkoły;  

2) plan pracy Szkoły, który określa w szczególności założenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej placówki na dany rok szkolny; 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna Szkoły określona jest przez:  

1) szkolny zestaw programów nauczania;  

2) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzą 

spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich 

przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

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

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły, 

zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący, który 

uzyskuje wcześniej opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

5. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze oraz etatów przeliczeniowych; 

3) liczbę oddziałów poszczególnych klas;  

4) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  

5) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, godzin zajęć religii, 

etyki, wychowania do życia w rodzinie, godzin zajęć rewalidacyjnych, godzin zajęć 

z zakresu doradztwa zawodowego, godzin zajęć dodatkowych oraz godzin do dyspozycji 

dyrektora;  

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

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

§ 19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki, w danym roku szkolnym 

uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania. 

3. W Szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym 

4. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I–IV.  

5. Dyrektor Liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem 

uczniowskim wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 4-letniego liceum 

od 2 do 3 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 



13 
 

8. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

9. Decyzje na temat przydziału nauczycieli, wychowawców do poszczególnych oddziałów 

podejmuje dyrektor Szkoły.  

§ 20 

1. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w Szkole funkcjonują oddziały dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

2. Struktura organizacyjna 3-letniego Liceum to klasy I-III. 

3. Dyrektor Liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem 

uczniowskim wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 3-letniego liceum 

od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

§ 21 

1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 

2. Zajęcia w Szkole prowadzone mogą być także: 

1) w grupach oraz w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego 

etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęcia realizowane w zakresie 

rozszerzonym, zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki, zajęcia wychowania 

fizycznego; 

2) w toku nauczania indywidualnego; 

3) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

4) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej – wymiany 

międzynarodowe. 

3. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor Szkoły na 

podstawie odrębnych przepisów. 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach prawa oświatowego;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 1;  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, przy czym 

zajęcia te organizuje dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności;  

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

5. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także:  

1) zajęcia edukacyjne nauki religii i etyki; 

2) zajęcia edukacyjne mające na celu podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii 

i kultury;  

3) zajęcia edukacyjne wychowania do życia w rodzinie, organizowane w trybie określonym 

w tych przepisach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

6. Szkoła, w ramach posiadanych środków finansowych, może prowadzić również inne niż 

obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

7. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.  

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć 

edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  
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9. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 lub 10 minut, a przerwa śniadaniowa 15 minut. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 

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

tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie 

innej długości trwania lekcji i przerw, za zgodą dyrektora. 

§ 22 

1. Szkoła organizuje indywidualny tok, indywidualny program nauki dla uczniów zgodnie  

z odrębnymi przepisami i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia ucznia, który uniemożliwia mu lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, dyrektor Szkoły organizuje dla ucznia nauczanie 

indywidualne. 

3. Podstawą do zorganizowania nauczania indywidualnego dla ucznia jest prośba rodziców, po 

uzyskaniu przez nich orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Szczegółowy tryb organizowania nauczania indywidualnego w Szkole regulują oddzielne przepisy 

prawa. 

§ 23 

1. Dla prawidłowej realizacji celów statutowych, Liceum zabezpiecza możliwość korzystania  

z pomieszczeń szkolnych, w szczególności: 

1) sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych; 

2) biblioteki; 

3) szatni; 

4) sal gimnastycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

5) siłowni; 

6) auli szkolnej; 

7) gabinetu psychologa i pedagoga; 

8) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 

9) stołówki; 

10) internatu; 

11) archiwum; 

12) pokoju nauczycielskiego; 

13) gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych i innych 

pomieszczeń, określają odrębne regulaminy umieszczone w widocznym miejscu w tych 

pracowniach.  

3. Nadzór nad pracowniami sprawuje dyrektor Szkoły, który:  

1) powołuje opiekunów pracowni (z nauczycieli poszczególnych grup zawodowych)  

w ramach przydziału czynności;  

2) zapewnia w miarę możliwości pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową 

realizację programu nauczania i bezpieczeństwa pracy. 

4. Nauczyciele, którym powierzono pod opiekę pracownię, mają w szczególności obowiązek:  

1) sporządzania i aktualizowania regulaminu pracowni zatwierdzonego przez dyrektora 

Szkoły/wicedyrektora;  

2) zapoznania z regulaminem nauczycieli prowadzących zajęcia (zgodnie z harmonogramem 

zajęć dydaktycznych) na posiedzeniu zespołów przedmiotowych;  

3) dbania o prawidłowe funkcjonowanie i organizację stanowisk w pracowni;  

4) nadzorowania przestrzegania przez uczniów przepisów bhp oraz racjonalnego  

i właściwego wykorzystania sprzętu znajdującego się w pracowni;  

5) zgłaszania do kierownika gospodarczego potrzeby naprawy sprzętu. 
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§ 24 

W celu wspierania możliwości rozwojowych i wyrównania szans oraz uwzględniając potrzeby 

rozwojowe i zainteresowania uczniów, w Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje 

młodzieżowe i uczniowskie kluby sportowe. Działalność tych organizacji prowadzona jest według 

obowiązujących przepisów. 

§ 25  
Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne. Podstawę stanowi 

pisemne porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą pomiędzy nauczycielem  

a instytucjami kierującymi do Szkoły praktykantów. 

§ 26 

Religia i etyka, wychowanie do życia w rodzinie 

1. Nauka religii i etyki nie jest obowiązkowa. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.  

2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub/i etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.  

3. Naukę religii i etyki organizuje się, w przypadku uczniów niepełnoletnich, na życzenie rodziców 

(prawnych opiekunów) lub na życzenie uczniów pełnoletnich. 

4. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia i nie musi być ponawiane w każdym 

kolejnym roku szkolnym. 

5. Po złożeniu oświadczenia, udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy do 

czasu, gdy zostanie ono zmienione. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii/etyki składają  

w formie ustnej, rodzice (prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, 

u dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły informuje wychowawcę klasy i nauczyciela religii. 

Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie i traktowana 

jest jako zmiana oświadczenia. W przypadku gdy lekcje religii odbywają się na innych niż 

pierwsza i ostatnia godzina, uczeń pozostaje pod opieką Szkoły i objęty jest zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie 

zmiany oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych, rocznych  

i końcowych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

6. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż  

7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie 

mniejsza niż 7 osób, dyrektor przekazuje deklaracje rodziców (prawnych opiekunów) do organu 

prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć 

międzyszkolnych. 

7. Uczeń może w danym roku szkolnym jednocześnie uczęszczać na lekcje religii i etyki. 

8. Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 

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

i środkach świadomej prokreacji zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, są 

realizowane w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.  

9. Realizacja treści programowych zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” stanowi spójną całość  

z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi Szkoły, a w szczególności:  

1) wspiera wychowawczą rolę rodziny;  

2) promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności;  

3) kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.  

10. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice, za pośrednictwem wychowawcy, 

zgłoszą dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

Oświadczenie znajduje się w dokumentacji Szkoły. 

11. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.  
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§ 27 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz 

nauczycielom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych wpływających 

na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym. 

Potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikając w szczególności z: 

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzenia zachowania lub emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści,  

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi Szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) pielęgniarki szkolnej; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

6) pracownika socjalnego;  

7) asystenta rodziny;  

8) kuratora sądowego;  

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny  

i dzieci. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 9, dyrektor 

Szkoły organizuje na zadach określonych w przepisach prawa.  

12. Liczbę uczestników zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

określają przepisy prawa. 

13. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest na podstawie i zgodnie z treścią opinii 

wydanej przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

14. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i Szkolenia dla rodziców 

i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

15. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, określenie ich mocnych stron oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także 

zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

16. Działania nauczycieli obejmują również: 

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu 

się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami. 

17. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga 

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej 

lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.  

18. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz 

planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów. 

19. Dyrektor Szkoły ustala formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane z uwzględnieniem organizacji Szkoły określonej w arkuszu 

organizacyjnym.  

20. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia 

specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne określone w wydanym przez publiczną poradnie psychologiczno-

pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

21. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje 

zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym to dostosowuje 

się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

22. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.  

23. Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz zadania i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 20–

22 określają przepisy wewnątrzszkolne. 

§ 28 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi 

oraz innymi instytucjami  działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie:  
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1) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, 

nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;  

2) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;  

3) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;  

4) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;  

5) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów;  

6) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami 

rozwojowymi oraz ich rodzicom;  

7) udzielania pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania;  

8) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami;  

9) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

10) innych obszarów, określonych w odrębnych przepisach.  

2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma na celu m. in.:  

1) stały i systematyczny kontakt pracowników pedagogicznych Szkoły z pracownikami 

poradni w celu prawidłowej realizacji swoich zadań dydaktycznych i wychowawczych;  

2) szkolenie pracowników pedagogicznych Szkoły prowadzone przez pracowników poradni;  

3) szkolenie rodziców organizowane przez Szkołę z udziałem specjalistów z poradni;  

4) przygotowywanie przez nauczycieli informacji dotyczącej funkcjonowania w środowisku 

szkolnym ucznia kierowanego do poradni na badania;  

5) realizację przez nauczycieli zaleceń na podstawie orzeczeń i opinii pracowników poradni 

dotyczących uczniów Szkoły;  

6) pomoc specjalistów poradni w tworzeniu indywidualnych programów 

edukacyjnoterapeutycznych oraz innych programów wspierających rozwój ucznia.  

3. Przyjmuje się następującą organizację współpracy z poradniami, o których mowa w ust. 1:  

1) za kontakty z poradniami odpowiedzialni są pedagog szkolny oraz wychowawcy;  

2) pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają informacji na temat uczniów 

upoważnionym pracownikom poradni w przypadku posiadania przez poradnie pisemnej 

zgody rodziców (opiekunów) na udostępnianie wiedzy o uczniu przez Szkołę;  

3) wychowawcy, w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mogą 

kontaktować się z poradniami w celu ustalenia jednolitego postępowania wobec dziecka;  

4) upoważnieni pracownicy poradni mogą uczestniczyć w posiedzeniach oddziałowych 

zespołów nauczycielskich lub zespołów udzielających pomoc psychologiczno-

pedagogiczną.  

§ 29 

Opieka zdrowotna 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę zdrowotną poprzez:  

1) umożliwienie korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

2) udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów; 

3) sprawowanie kontroli warunków higieniczno-sanitarnych w Szkole; 

4) promocję zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. 

§ 30 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. W Liceum podejmuje się działania ukierunkowane na przygotowanie uczniów do wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia będące elementem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodnego.  

2. Głównymi celami pracy w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: 

1) przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego planowania kariery zawodowej; 

2) wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny; 

3) rozpoznanie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań; 
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4) dostarczanie informacji o zawodach i wymaganiach na rynku pracy; 

5) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. 

3. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodnego w Liceum realizowane są  

w szczególności następujące działania:  

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego związanego 

z wyborem zawodu i kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej;  

2) tworzenie bazy danych i udostępnianie z niej informacji o zawodach, szkołach; 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom.  

4) organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie 

dobrych wzorców); 

5) organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców; 

6) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych;  

7) współpraca z instytucjami wspierającymi:  

a) kuratorium oświaty; 

b) urzędem pracy; 

c) uczelniami wyższymi; 

d) poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Działania w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa realizują nauczyciele, wychowawcy, 

bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby 

zatrudnione w Szkole, np. pielęgniarka szkolna.  

5. Na każdy rok szkolny w Szkole doradca zawodowy z pedagogiem szkolnym opracowuje program 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

6. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 5.  

§ 31 

Działalność innowacyjna 

1. Szkoła realizuje działalność innowacyjną w ramach działań własnych oraz we współpracy  

z innymi podmiotami.  

2. Każda działalność innowacyjna powinna uwzględniać innowacyjne działania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne.  

3. O podjęciu współdziałania Szkoły z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej 

decyduje dyrektor Szkoły. Dyrektor Szkoły może upoważnić innego pracownika Szkoły do 

wykonywania działań w zakresie organizacji i realizacji działalności innowacyjnej wykonywanej 

we współpracy z innymi podmiotami.  

4. Zakres współpracy z innym podmiotem wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb Szkoły 

i może on dotyczyć działań o charakterze doraźnym lub ciągłym.  

5. Działalność innowacyjna podejmowana we współpracy z innymi podmiotami może być 

realizowana w Szkole lub poza Szkołą.  

6. Plan przedsięwzięcia innowacyjnego, w tym podejmowanego z innymi podmiotami, powinien 

zawierać:  

1) określenie problematyki innowacji;  

2) proponowany termin realizacji;  

3) formę i metody realizacji;  

4) cele innowacji,  

5) ewaluację.  

§ 32 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku jest członkiem Towarzystwa Szkół 

Twórczych, Stowarzyszenia Szkół UNESCO, Stowarzyszenia Szkół Sienkiewiczowskich oraz 

Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. 
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2. W ramach tych stowarzyszeń Liceum podejmuje działania innowacyjne, które wyrażają się przede 

wszystkim w: 

1) organizowaniu i aktywnym udziale młodzieży w obozach naukowych, wymianach 

młodzieży i innych formach zajęć; 

2) organizowaniu klas autorskich opartych na programach własnych i powstałych poza 

Szkołą; 

3) korzystaniu z opracowań i dorobku wyżej wymienionych stowarzyszeń w dziedzinie 

innowacji pedagogicznych i wychowawczych, a także wzbogacaniu tej współpracy 

własnymi opracowaniami. 

§ 33 

Internat 

1. W celu prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej Szkoła prowadzi internat 

stanowiący integralną część Szkoły. 

2. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im.  

H. Sienkiewicza, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. 

3. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie Liceum, a w przypadku wolnych 

miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół.  

4. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz 

wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w internacie zorganizowana jest 

stołówka. 

6. Ze stołówki mogą korzystać: 

1) wychowankowie internatu; 

2) uczniowie Liceum niebędący mieszkańcami internatu; 

3) pracownicy Szkoły. 

7. Korzystanie z posiłków w stołówce  jest odpłatne. 

8. Wysokość opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala 

dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

9. Stanowisko kierownika internatu powierza dyrektor szkoły oraz określa obowiązki na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

10. Kadrę pedagogiczną internatu stanowią  – kierownik internatu i wychowawcy – będący członkami 

rady pedagogicznej Liceum. 

11. Do zadań internatu należy w szczególności:  

1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;  

2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;  

3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;  

5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz 

organizowanie ich czasu wolnego;  

6) uczenie uczniów samodzielności, samorządności, tolerancji oraz wyrabianie w nich 

poczucia odpowiedzialności.  

12. Internat zapewnia uczniom:  

1) zakwaterowanie i całodobową opiekę;  

2) korzystani z całodziennego wyżywienia;  

3) właściwe warunki sanitarno-higieniczne;  

4) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki; 

5) pokój dla chorych;  

6) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków. 

13. Internat planuje i realizuje zadania, współdziałając ze Szkołą, rodzicami wychowanków, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi oraz 

instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. 

14. Organizacja pracy internatu:  

1) internat czynny jest w okresie wynikającym z organizacji roku szkolnego; pracuje od 

niedzieli, od godz.17.00 do piątku 22.00 lub do soboty, do godz.8.00. 
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2) rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia sportowe, 

kulturalne, pracę na rzecz internatu oraz wypoczynek;  

3) wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę 

sprawują wychowawcy grup:  

a) liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 35 osób;  

b) tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą 

wychowawczą w internacie wynosi 49 godzin zegarowych;  

15. Pracownicy pedagogiczni tworzą radę wychowawczą internatu powołaną w celu dokonywania 

okresowej oceny sytuacji wychowanków internatu.  

16. Pracą rady kieruje, jako przewodniczący, kierownik internatu.  

17. Do głównych zadań rady wychowawczej internatu poza funkcją opiniodawczą, należy:  

1) określanie planu pracy i zadań do realizacji w danym roku szkolnym; 

2) konsultowanie spraw opiekuńczo-wychowawczych; 

3) współpraca w przygotowaniu planów i programów działania;  

4) analiza i ocena sytuacji wychowawczo-opiekuńczej; 

5) wnioskowanie w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom internatu. 

18. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się najpóźniej podczas ostatniego zebrania rady 

pedagogicznej przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

19. Dyrektor Liceum, na wniosek przewodniczącego rady, może wyznaczyć do realizacji określonego 

zadania lub zadań rady innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Liceum. W pracach 

zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, również osoby niebędące pracownikami Liceum.  

20. W internacie działa młodzieżowa rada internatu;  

21. Młodzieżowa rada internatu koordynuje samorządną działalność wychowanków, rozstrzyga spory 

między nimi, reprezentuje ogół wychowanków na terenie internatu, zgłasza postulaty i wnioski do 

kierownika internatu oraz dyrektora Liceum w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej 

internatu.  

22. Pracę młodzieżowej rady internatu nadzoruje odpowiedni wychowawca, przydzielony jako 

opiekun przez kierownika internatu. 

23. Szczegółowe warunki funkcjonowania internatu, w tym zasady rekrutacji,  określa Regulamin 

internatu zgodny ze statutem Liceum.   

§ 34 

Biblioteka 

1. Do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych Liceum i popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej służy biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną 

3. Bibliotekę szkolną tworzą: wypożyczalnia oraz czytelnia z księgozbiorem podręcznym, prasą  

i stanowiskami komputerowymi  

4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

1) uczniowie;  

2) nauczyciele;  

3) pracownicy Szkoły;  

4) rodzice.  

5. Do głównych zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem kształcenia programowego i potrzebami 

czytelniczymi; 

2) ewidencja, opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; 

3) udostępnianie gromadzonych w niej źródeł informacji; 

4) organizacja warsztatu informacyjnego: wydzielanie księgozbioru podręcznego do czytelni 

i pracowni przedmiotowych, prowadzenie katalogów ( alfabetycznego i rzeczowego); 

5) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie 

ich kultury czytelniczej, wyrabianie nawyku czytania i uczenia się; 

6) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów; 
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8) informowanie rady pedagogicznej o czytelnictwie uczniów; 

9) przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Zakres współpracy biblioteki szkolnej:  

1) z uczniami poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;  

b) diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów; 

c) zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy biblioteki szkolnej;  

d) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów;  

e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

f) indywidualne konsultacje i instruktaże związane z poszukiwaniem przez uczniów 

informacji w zbiorach biblioteki i zasobach internetowych; porady w doborze lektury 

zależnie od zainteresowań uczniów;  

g) udział w ogólnopolskich i lokalnych programach i akcjach promujących książkę i 

czytelnictwo;  

h) pomoc uczniom w przygotowaniach do konkursów, olimpiad i projektów;  

2) z nauczycielami poprzez:  

a) opracowanie planu pracy biblioteki zintegrowanym z programem nauczania 

wszystkich przedmiotów tak, by wspomagać pracę nauczycieli;  

b) wspólne kształtowanie struktury księgozbioru;  

c) analizę wyników czytelnictwa;  

d) współpracę w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć szkolnych ; 

e) współpracę w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

f) pracę nauczyciela bibliotekarza w zespołach nauczycielskich;  

3) z rodzicami poprzez m.in:  

a) udostępnianie zasobów bibliotecznych; 

b) informowanie o organizacji pracy biblioteki;  

c) informowanie o działaniach, akcjach, programach promujących książkę i 

czytelnictwo; 

4) z innymi bibliotekami, instytucjami kultury poprzez m.in:  

a) wymianę doświadczeń z nauczycielami bibliotekarzami innych szkół;  

b) udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy; 

c) uczestnictwo w wydarzeniach i projektach kulturalnych. 

7. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów i ustalane są z dyrektorem Szkoły. 

8. Biblioteka pracuje w oparciu o Regulamin biblioteki.  

§ 35 

Wolontariat 

1. Dążąc do kształtowania wśród uczniów Szkoły postawy prospołecznej, a także do uwrażliwiania  

i aktywizowania społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy, 

w Szkole umożliwia się uczniom udział w szkolnym wolontariacie. 

2. Działania szkolnego wolontariatu ukierunkowane są na: 

1) zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym; 

2) zapoznanie z ideą wolontariatu i jej promowanie; 

3) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności; 

4) przygotowanie uczniów Liceum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) prowadzenie warsztatów, szkoleń, cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

3. Działania szkolnego wolontariatu nadzoruje i opiniuje dyrektor Szkoły, we współpracy  

z powołaną przez samorząd uczniowski Radą Wolontariatu (w przypadku powołania takiej rady).  

4. Opiekunem szkolnego wolontariatu jest wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

5. Przyjmuje się roczny plan działań szkolnego wolontariatu. 
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6. Działania szkolnego wolontariatu mogą być wspierane przez: 

1) nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

2) uczniów; 

3) rodziców uczniów; 

4) inne osoby i instytucje. 

7. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

§ 36 

Bezpieczeństwo 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez m.in.  

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zajęć szkolnych  

i pozaszkolnych;  

2) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i o sytuacjach nadzwyczajnych;  

3) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

4) zachowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego w czasie wyjść poza teren Szkoły;  

5) odpowiednią organizację imprez i wycieczek poza terenem Szkoły zgodnie z przepisami 

prawa; 

6) dyżury nauczycieli w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym 

harmonogramem dyżurów  

7) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

8) systematyczną kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 

9) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) przygotowanie i przeprowadzenie raz w roku próbnej ewakuacji uczniów i pracowników 

Szkoły; szczegółowy plan ewakuacji określa Instrukcja bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

12) organizację okresowych szkoleń bhp i udzielania pierwszej pomocy; 

13) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach edukacyjnych wymagających 

podziału na grupy;  

14) wyposażenie pomieszczeń Szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do 

udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;  

15) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 

uczniów niepełnosprawnych;  

2. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz 

podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych:  

1) za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych, 

zawodów sportowych, dyskotek, itp. odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia lub 

wychowawca;  

2) nauczyciele są zobowiązani rozpoczynać każde zajęcia od sprawdzenia listy obecności  

i odnotowania nieobecności ucznia, a następnie systematycznie kontrolować stan 

obecności uczniów na każdych zajęciach i natychmiast dokumentować spóźnienia oraz 

nieobecności na zajęciach;  

3) w pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów 

z zasadami bezpiecznego zachowania w Szkole i poza nią, w tym z zasadami ewakuacji;  

4) stałym obowiązkiem nauczycieli jest uświadamianie uczniom zagrożeń oraz wskazywanie 

sposobów przeciwdziałania zagrożeniom;  

5) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela, w tym wyjście w trakcie zajęć, jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie 

inny pracownik Szkoły;  

6) w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać 

w pomieszczeniach dydaktycznych bez nadzoru nauczyciela;  
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7) w czasie imprez szkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi 

nauczyciel, wychowawca klasy lub zastępujący go nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora Szkoły;  

8) uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do Szkoły oraz godzin wyjścia ze 

Szkoły, tj. bezpośrednio po skończonych zajęciach;  

9) uczeń, który jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub nie uczęszcza na religię:  

a) w przypadku, kiedy odbywają się one w środku dnia, ma obowiązek przebywać na 

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w czytelni szkolnej;  

b) jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń pełnoletni jest zwolniony do domu, 

uczeń niepełnoletni pod warunkiem, że wychowawca klasy otrzyma, najpóźniej do 

dnia rozpoczęcia zwolnienia, pisemne oświadczenie rodzica o odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swojego dziecka w trakcie tych zajęć. 

3. W razie konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej, nauczyciel i każdy inny pracownik 

Szkoły jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić dyrektora Szkoły, rodziców,  

a w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  

4. W zakresie zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, nauczyciel lub inny pracownik Szkoły zobowiązany jest ponadto:  

1) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;  

2) niezwłocznie zawiadomić dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów.  

5. Podczas zajęć o zwiększonym ryzyku wypadków:  

1) nauczyciel prowadzący zajęcia musi dbać o:  

a) opracowanie regulaminu pracowni, umieszczenie go w miejscu widocznym i zapoznanie  

z nim uczniów; 

b) zabezpieczenie urządzeń i sprzętu; 

c) kontrolowanie, czy sprzęt przeciwpożarowy jest na właściwym miejscu;  

2) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:  

a) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

b) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;  

c) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;  

d) wydawania uczniom sprzętu sportowego tylko w obecności nauczyciela.  

6. W Szkole obowiązuje regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich, który określa m.in.: 

1) nauczyciel pełni dyżur (według grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim), 

w czasie którego w szczególności:  

a) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela 

natychmiastowej pomocy, powiadamia dyrektora Szkoły; 

b) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie 

dyżurów;  

2) nauczyciel pełni dyżur aktywnie;  

3) w czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przejmuje nauczyciel, 

któremu powierzono zastępstwo;  

4) nieuzasadniona nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności 

za ewentualne zaistniałe wypadki;  

7. Ustala się następujące zasady opieki nad grupami uczniowskimi na wycieczkach i imprezach 

pozaszkolnych:  

1) odpowiednia liczba opiekunów na grupę uczniów; 

2) na udział w wycieczce, imprezie turystycznej poza miejscowość, w której znajduje się 

siedziba Szkoły, musi być wyrażona zgoda rodziców uczniów;  

3) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty wycieczki”;  

4) obowiązkiem każdego opiekuna jest sprawdzanie liczebności uczestników przed 

wyruszeniem z każdego miejsca;  

5) nie wolno realizować wycieczek i imprez poza budynkami w czasie burzy, gołoledzi, 

śnieżycy;  

6) kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, a opiekunem osoba pełnoletnia po 

wyrażeniu zgody przez dyrektora Szkoły. 
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8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin organizowania wycieczek 

szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku. 

9. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracowników pedagogicznych  

w zakresie sprawowania opieki nad uczniami.  

10. Uczeń może być zwolniony z części zajęć danego dnia, jeżeli dostarczy pisemną informację od 

rodziców o konieczności wcześniejszego wyjścia ze Szkoły lub jeżeli rodzice zgłoszą się 

osobiście po odbiór ucznia. Szczegółowe zasady, terminy i formę zwalniania i usprawiedliwiania 

nieobecności ucznia w Szkole określa Regulamin. 

11. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek  

i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer (monitoring). Szczegółowe zasady korzystania  

z monitoringu w Szkole określa Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Płońsku. 

12. W zakresie ochrony danych osobowych Szkoła: 

1) spełnia względem osób, których dane dotyczą, obowiązek informacyjny;  

2) zabezpiecza dane osobowe przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych tak, aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz 

aby dane te były chronione przed zniszczeniem albo utratą;  

3) respektuje prawa osób, których dane są przetwarzane, tj. udziela informacji co do celów, 

sposobów, źródeł, zakresu przetwarzania danych osobowych, spełnia żądania 

sprostowania, uaktualnienia albo uzupełnienia czy też czasowego wstrzymania ich 

przetwarzania;  

4) przetwarza dane zgodnie z prawem. 

13. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystanie z dostępu do internetu w sposób 

zabezpieczający przed dostępem do treści niepożądanych, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia. 

14. Ustala się następujące zasady pobytu w Szkole osób niebędących uczniami bądź pracownikami 

Szkoły:  

1) każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem Szkoły, a wchodzi na jej teren, 

jest osobą obcą w rozumieniu przepisów o zasadach bezpieczeństwa uczniów w Szkole;  

2) osoba obca jest zobowiązana przy wejściu do Szkoły zgłosić przebywającemu tam 

pracownikowi obsługi, z kim chce się spotkać, poprzez podanie swojego imienia 

i nazwiska oraz wskazanie pracownika lub ucznia Szkoły, do którego się udaje; 

3) każdy pracownik Szkoły ma prawo żądać okazania przez osobę obcą dokumentu 

tożsamości;  

4) rodzice ani żadne osoby nie będące pracownikami Szkoły bez wiedzy dyrektora Szkoły, 

nauczyciela, lub innego pracownika Szkoły nie mają prawa wstępu do sal lekcyjnych, 

pokoju nauczycielskiego, szatni, na korytarze i do łazienek. 

§ 37 

W drodze umów cywilno-prawnych Szkoła może udostępniać swoje pomieszczenia instytucjom  

i osobom zajmującym się działalnością oświatową lub wynajmować innym podmiotom na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

§ 38 

Dziennik elektroniczny 

1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie elektronicznej. 

2. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego: 

1) każdy nauczyciel, uczeń i rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia 

mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła 

dostępu; 

2) nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika, któremu udostępnił swoje konto. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VV  

NNAAUUCCZZYYCCIIEELLEE  II  IINNNNII  PPRRAACCOOWWNNIICCYY  SSZZKKOOŁŁYY  

§ 39 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, a także ich kwalifikacje i zasady 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 

§ 40 

Wicedyrektorzy, kierownik internatu 

1. W Liceum tworzy się stanowiska wicedyrektorów oraz stanowisko kierownika internatu według 

odrębnych przepisów.  

2. Wicedyrektorzy odpowiadają za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych zawartych w planie pracy Szkoły.  

3. Do zadań wicedyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1) realizowanie ustalonego pensum godzin dydaktycznych; 

2) współudział w opracowywaniu rocznych planów pracy dydaktycznej i opiekuńczo-

wychowawczej; 

3) sprawowanie z nadzoru pedagogicznego ustalonego planem nadzoru pedagogicznego; 

4) gromadzenie informacji i dokonywanie oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku 

zawodowego; 

5) stwarzanie możliwości awansu zawodowego nauczycielom Liceum i nadzorowanie 

realizacji planów rozwoju; 

6) sporządzanie rozkładu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

7) organizacja zastępstw (lekcji i dyżurów nauczycielskich) za nieobecnych nauczycieli;  

8) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku nauki; 

9) koordynowanie i organizacja indywidualnego toku nauki lub indywidualnego program; 

10) nadzór nad organizacją apeli, imprez, uroczystości szkolnych;  

11) udział w pracach zespołów przedmiotowych  i innych organów kolegialnych Szkoły; 

12) sprawowanie nadzoru nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym nauczaniem indywidualnym oraz współdziałanie w tym zakresie  

z pedagogiem i psychologiem szkolnym i placówkami pozaszkolnymi tego typu; 

13) przygotowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu maturalnego oraz współpraca  w tym 

zakresie z innymi szkołami ponadpodstawowymi;  

14) koordynowanie i wspomaganie organizacji turystyki i krajoznawstwa; 

15) realizacja uchwał rady pedagogicznej oraz nadzór nad realizacją uchwał rady 

pedagogicznej objętych zakresem czynności; 

16) koordynowanie i organizacja wymian międzynarodowych, wymian studenckich  

z AIESEC oraz współpracy z Stowarzyszeniem Szkół UNESCO, Towarzystwem Szkół 

Twórczych, Stowarzyszeniem Najstarszych Szkół w Polsce, Szkołami 

Sienkiewiczowskimi; 

17) sporządzanie harmonogramu rozliczeń i wykazów do wypłaty należności nauczycielom  

z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i zastępstw, w tym za prowadzenie kół 

przedmiotowych i kół zainteresowań; 

18) koordynowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego, w tym nadzór nad 

wykonywaniem obowiązków przez doradcę zawodowego w Szkole; 

19) dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Szkoły; 

20) znajomość prawa oświatowego, ustaw, rozporządzeń i przepisów wykonawczych 

dotyczących funkcjonowania Szkoły; 

21) bieżące informowanie dyrektora o wszystkich problemach kadrowych, organizacyjnych  

i gospodarczych występujących w Szkole; 

22) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania 

działań innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych;  

23) przygotowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
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24) przestrzeganie zasad bhp, ppoż., sanitarnych, instrukcji ewakuacji i innych przepisów 

porządkowych ustalonych zarządzeniami wewnętrznymi; 

25) tworzenie życzliwej atmosfery pracy w placówce w stosunkach pomiędzy wszystkimi 

podmiotami pracy Szkoły; 

26) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji dotyczącej pracy nauczycieli oraz 

sporządzanie sprawozdań i informacji ze spraw objętych przydziałem obowiązków; 

27) czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych odrębnymi przepisami zasad dyscypliny pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole; 

28) wnoszenie projektów zmian w organizacji pracy Szkoły mających na celu poprawę jej 

funkcjonowania; 

29) występowanie z propozycjami nagród, odznaczeń, wyróżnień i wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

30) wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania Szkoły zleconych przez 

dyrektora Szkoły. 

4. W zakresie współpracy z innymi organami wicedyrektorzy:  

1) są przedstawicielami dyrektora do współpracy z samorządem uczniowskim; 

2) nadzorują pracę pedagoga i psychologa w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień;  

3) utrzymują kontakt z radą rodziców, udzielają informacji o sytuacjach wymagających 

interwencji rodziców i trudnej sytuacji materialnej.  

5. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy z uzasadnionych powodów dyrektora Szkoły  

w zakresie określonym w upoważnieniu przejmuje uprawnienia dyrektora Szkoły.  

6. Do zadań kierownika internatu w szczególności należy: 

1) realizowanie ustalonego pensum godzin dydaktycznych; 

2) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą w internacie, a w szczególności:  

a) opracowanie planu pracy internatu na rok szkolny; 

b) przydzielanie wychowawców dla poszczególnych grup; 

c) opracowanie harmonogramu pracy wychowawczej; 

d) organizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców; 

e) kontrolowanie przestrzegania przez wychowawców przepisów prawa;  

f) realizowanie powierzonych przez dyrektora zadań w zakresie sprawowania  

i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dla pracowników pedagogicznych 

internatu; 

g) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów oraz 

współpraca z młodzieżową radą internatu; 

h) organizacja prac komisji rekrutacyjnej zajmującej się przyjmowaniem wychowanków 

do internatu; 

i) egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i wychowawców postanowień 

Regulaminu internatu; 

j) prowadzenie działalności profilaktycznej oraz diagnozy młodzieży zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym; 

k) współpraca w zakresie ustalonym z dyrektorem z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, sądami rodzinnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz 

wychowanków internatu;  

l) dokonywanie w porozumieniu z wychowawcami grup oceny wychowanków oraz 

występowanie do dyrektora Szkoły z wnioskami o nagrody i kary dyscyplinarne  dla 

wychowanków internatu; 

m) współpracę z rodzicami wychowanków internatu; 

3) organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników niepedagogicznych w internacie; 

4) nadzorowanie inwestycji, remontów i drobnych napraw przeprowadzanych w internacie; 

5) organizowanie i przeprowadzanie procedur określonych w ustawie o zamówieniach 

publicznych dotyczących zakupu żywności, drobnych napraw i zakupów, w zakresie 

określonym przez dyrektora;  

6) określanie w porozumieniu z dyrektorem zakresu czynności dla pracowników  

w internacie; 

7) wnioskowanie o przyznanie nagród oraz kar porządkowych dla wychowawców                          

i pracowników niepedagogicznych.  

7. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa dyrektor 

Liceum. 
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§ 41 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę  

moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Nauczyciel realizuje 

obowiązki wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach prawnych 

wewnątrzszkolnych. 

2. Do zadań nauczyciela należy m. in: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę; 

2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego; 

4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

6) doskonalenie się zawodowe zgodnie z potrzebami Szkoły. 

3. Do obowiązków nauczyciela należą w szczególności:  

1) realizowanie obowiązującego programu nauczania przy indywidualizacji pracy z uczniem 

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

2) opracowanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;  

3) wybór podręczników szkolnych i innych dodatkowych pomocy dydaktycznych,  

z uwzględnieniem ich przydatności w realizacji programu nauczania oraz zgodności  

z zainteresowaniami i możliwościami (także finansowymi) uczniów;  

4) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;  

5) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;  

6) planowanie własnej pracy w formie planów dydaktycznych oraz planów pracy 

wychowawczej; 

7) ustalanie wymagań edukacyjnych, dostosowywanie ich do indywidualnych możliwości  

i predyspozycji uczniów; 

8) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami; 

9) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;  

10) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;  

11) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, w tym pełnienie funkcji 

opiekuna stażu; 

12) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;  

13) aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich; 

14) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat; 

15) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia i jego zainteresowań  poprzez 

prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz planem 

pracy Szkoły; 

16) pomoc w przygotowywaniach uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, 

zawodów sportowych i innych form zawodnictwa;  

17) uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym w związanej 

z tym wymianie międzyszkolnej nauczycieli; 

18) zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć 

edukacyjnych, w tym organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz 

wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i olimpiad; 

19)  dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw  międzylekcyjnych i przed lekcjami 

poprzez pełnienie dyżurów (wg. harmonogramu dyżurów); 

20) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez Szkołę; 
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21) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

22) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego trudnościach w spełnieniu 

wymagań edukacyjnych oraz o zachowaniu;  

23) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej;  

24) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną dla uczniów, którzy takiej pomocy 

potrzebują;  

25) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem; 

26) współpraca z rodzicami ucznia; 

27) współpraca dotycząca realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

z innymi pracownikami Szkoły; 

28) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność statutową Szkoły; 

29) przestrzeganie zapisów statutowych;  

30) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;  

31) przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych w placówce; 

32) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki; 

33) przechowywanie prac pisemnych uczniów do końca roku szkolnego; 

34) wykazywanie dbałości o poprawność języka polskiego; 

35) realizacja innych zadań wynikających z zadań statutowych szkoły, zgodnie z planem 

pracy Szkoły i programem wychowawczo-profilaktycznym. 

4. Nauczyciel ma prawo do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 

3) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację dydaktyczno-wychowawczego 

programu nauczania;  

4) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Szkoły 

i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych; 

5) swobody stosowania takich metod pracy z uczniem w zakresie realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne; 

6) swobodnego wypowiadania się we wszystkich sprawach Szkoły;  

7) decydowania o wyborze programu nauczania; 

8) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

§ 42 

Zespoły nauczycieli i ich zadania 

1. W Szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie: 

1) oddziałowe zespoły nauczycielskie – zespół tworzą nauczyciele uczący w danym 

oddziale; 

2) przedmiotowe – zespół tworzą nauczyciele danego przedmiotu, grupy przedmiotów 

pokrewnych lub nauczycieli specjalistów; 

3) zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej – tworzą nauczyciele oraz 

specjaliści prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i wspomagające z uczniem 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w danym oddziale; na 

wniosek dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista. 

4) rada wychowawcza internatu – w skład wchodzą wychowawcy i kierownik internatu; 

5) zespoły zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora Szkoły.  

3. Do zadań przewodniczących zespołów należy:  

1) planowanie i organizacja pracy zespołu;  

2) prowadzenie dokumentacji i pracy zespołu.  
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4. Dyrektor Szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły.  

W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły. 

5. Zespół współdziała z przewodniczącym w planowaniu pracy zespołu i realizuje określone  

w planie zadania.  

6. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego posiedzenia rady pedagogicznej 

zorganizowanego na zakończenie zajęć dydaktycznych.  

7. Do zadań oddziałowych zespołów nauczycielskich należy w szczególności:  

1) analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów; 

2) współpraca w celu ułatwienia uczniom osiągnięcia sukcesu – ustalenie indywidualnego 

programu działań wspierających uczniów z trudnościami dydaktycznymi  

i wychowawczymi; 

3) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego oceniania i szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego; 

4) ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do oddziału 

oraz pojedynczych uczniów – studium przypadku; 

5) doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, opracowanie 

narzędzi badawczych;  

6) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów. 

8. Do zadań zespołów przedmiotowych należy m.in:  

1) organizowanie i przeprowadzanie badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na poziomie;  

2) dobór technik i tworzenie narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach 

osiągnięć edukacyjnych oraz, za zgodą dyrektora Szkoły, współdziałanie w tym zakresie  

z instytucjami wspomagającymi;  

3) analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz 

wdrażanie wniosków wynikających z tych analiz;  

4) monitorowanie oraz opracowanie propozycji ewaluacji i modyfikacji wewnątrzszkolnego 

oceniania oraz programów, w tym programu wychowawczo-profilaktycznego;  

5) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu 

podręczników; 

6) współpraca z dyrektorem Szkoły w organizacji i modernizacji pracowni przedmiotowych;  

7) przedstawianie i opiniowanie projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych  

i programów autorskich; 

8) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

9) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 

10) wymiana doświadczeń pedagogicznych, przykładów „dobrej praktyki”; 

11) wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 

9. Do zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności: 

1) planowanie i koordynowanie udzielania uczniom w Szkole pomocy;  

2) wsparcie działań pedagoga i wychowawcy mających na celu ustalenie zakresu, w którym 

uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

3) współpraca z wychowawcą, nauczycielem wspomagającym i pedagogiem  w zakresie 

opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), 

uwzględniającego zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

4) współpraca z wychowawcą, pedagogiem i nauczycielem wspomagającym w zakresie 

dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając ocenę efektywności indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego oraz w miarę potrzeb modyfikacji tegoż programu. 

10. Spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w miarę 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 

11. Do zadań rady wychowawczej internatu należy m.in.: 

1) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej; 

2) opracowanie i realizacja planu pracy internatu, zgłaszanie wniosków zmierzających do 

stałego podnoszenia poziomu jej działalności; 
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3) wnioskowanie do kierownika internatu w sprawie nagradzania i udzielania kar 

wychowankom; 

4) współdziałanie z kierownikiem internatu w zakresie organizowanie samokształcenia 

wychowawców; 

5) wydawanie opinii w sprawie wychowanków usuwanych z internatu. 

12. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami Szkoły. 

§ 43 

Nauczyciel wychowawca 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

2. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów i prowadzący zajęcia dodatkowe oraz inne 

osoby wspomagające ucznia w procesie nauczania zobowiązane są do informowania na bieżąco 

wychowawcy o prowadzonych działaniach.  

3. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy tworzenie warunków 

wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia 

społecznego. W tym celu:  

1) opracowuje roczny plan pracy wychowawczej zgodny ze szkolnym programem 

wychowawczo-profilaktycznym, uwzględniający diagnozę problemów i potrzeb uczniów 

oraz zespołu; wdraża opracowany plan pracy wychowawczej po uzgodnieniu go  

z rodzicami uczniów;  

2) współdziała z nauczycielami w ramach oddziałowego zespołu nauczycielskiego, 

koordynuje jego działalność w celu wdrażania jednolitego oddziaływania 

wychowawczego, organizuje opiekę indywidualną nad uczniami mającymi trudności  

w uczeniu się lub funkcjonowaniu w grupie;  

3) współpracuje z wychowawcami internatu w odniesieniu do uczniów korzystających  

z internatu; 

4) współpracuje z rodzicami uczniów, oddziałową radą rodziców, systematycznie informuje 

ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców  

w programowe i organizacyjne sprawy oddziału (grupy);  

5) współdziała z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielem wspomagającym, 

nauczycielami specjalistami oraz innymi osobami i placówkami w celu uzyskiwania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla ich rodziców;  

6) podejmuje działania na rzecz integracji zespołu uczniowskiego (grupy);  

7) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale, w tym 

wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

8) organizuje udział oddziału w życiu Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania 

samorządności wśród uczniów;  

9) występuje z wnioskiem o wyróżnienie, nagradzanie i ukaranie ucznia.  

4. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:  

1) poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania określonych w statucie Szkoły, 

w tym szczególnie o kryteriach i zasadach oceniania zachowania;  

2) ustalenie oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w statucie;  

3) poinformowanie w ustalonym terminie uczniów i ich rodziców o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych, rocznych i końcowych;  

4) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danego oddziału, a następnie, przy współpracy 

nauczycieli uczących oraz specjalistów, zaspokajanie tych potrzeb lub niwelowanie 

trudności;  

5) zapoznanie uczniów z zapisami statutu Szkoły, nauczanie o prawach człowieka;  

6) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych wspierających ucznia w radzeniu sobie 

w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej; 

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

sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady 

pedagogicznej; 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;  
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10) umożliwianie rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami  

a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Uprawnienia nauczyciela wychowawcy:  

1) współdecyduje z samorządem oddziału i rodzicami uczniów o programie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;  

2) ma prawo do uzyskania w swej pracy pomocy merytorycznej i psychologiczno- 

pedagogicznej od kierownictwa Szkoły i instytucji wspomagających Szkołę;  

3) ma prawo wnioskowania do odpowiednich organów o rozwiązanie problemów 

zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków.  

6. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy w szczególnych przypadkach:  

1) na prośbę nauczyciela-wychowawcy,  

2) na uzasadniony wniosek:  

a) 2/3 rodziców oddziału; 

b) 2/3 uczniów danego oddziału. 

7. Wniosek, o którym mowa ust. 6 rozpatruje dyrektor Szkoły i o podjętej decyzji informuje 

zainteresowane strony w terminie nieprzekraczającym 14 dni.  

8. Uzasadnionej zmiany na stanowisku wychowawcy dokonuje się z końcem roku szkolnego, 

a w przypadkach szczególnych w trakcie roku szkolnego.  

§ 44 

Wychowawca internatu 

1. Nauczyciele-wychowawcy internatu podlegają bezpośrednio kierownikowi internatu.  

2. Wychowawca prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki 

tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. 

3. Do zadań wychowawcy internatu należy planowanie i organizowanie procesu wychowania 

w grupie, a w szczególności:  

1) tworzenie warunków do rozwoju wychowanków, przygotowania do życia w zespole, 

rodzinie, społeczeństwie;  

2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami  

a społecznością internatu;  

3) współdziałanie z wychowawcami oddziałów, nauczycielami i pedagogami oraz 

psychologiem w celu wymiany informacji o wychowankach, organizowanie opieki nad 

uczniami mającymi trudności w nauce;  

4) współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach  

w zakresie wychowania i opieki, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne 

sprawy grupy wychowawczej;  

5) współdziałanie z pedagogiem i psychologiem oraz innymi placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków  

i doradztwa dla ich rodziców;  

6) dobieranie wychowanków do sal sypialnych i zapewnienie im odpowiednich warunków 

mieszkalnych;  

7) otaczanie szczególną opieką uczniów klas pierwszych w celu ich szybkiej adaptacji, jak 

również przeciwdziałanie wszelkim formom nieprawidłowych relacji między 

wychowankami; 

8) bezstronne i obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich wychowanków;  

9) zapewnianie podczas nauki własnej właściwych warunków i atmosfery do nauki,  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków;  

10) organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, jak też otaczanie szczególną 

opieką wychowanków osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;  

11) wdrażanie wychowanków do właściwej organizacji i techniki uczenia się oraz 

samodzielnej i systematycznej pracy uczniowskiej;  

12) zachęcanie wychowanków do korzystania z różnych form kultury, edukacja kulturalna; 

13) organizowanie różnorodnych form wykorzystania czasu wolnego zgodnie  

z możliwościami internatu i aktualnymi potrzebami wychowanków;  

14) dbanie o rozwijanie kultury osobistej wychowanków;  
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15) inicjonowanie i organizowanie różnorodnych, pożądanych rodzajów współzawodnictwa  

w grupie;  

16) uczenie poszanowania mienia społecznego i prywatnego oraz racjonalnego korzystania  

z zasobów internatu, Szkoły i środowiska a w szczególności egzekwuje od wychowanków 

pokrycie kosztów napraw tego co zostało przez nich zniszczone;  

17) prowadzenie terminowo i zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dokumentacji; 

18)  dbanie o przestrzeganie przez wychowanków:  

a) obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;  

b) obowiązujących regulaminów i zarządzeń;  

c) czystości sal i pomieszczeń ogólnych oraz otoczenia internatu;  

d) ustalonego porządku dnia;  

19) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

§ 45 

Pedagog szkolny i psycholog 

1. Do głównych funkcji pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  

2) współpraca z dyrektorem Szkoły, wychowawcami, innymi specjalistami i nauczycielami, 

służbą zdrowia, rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i opiekuńczych;  

3) współdziałanie z instytucjami właściwymi w sprawach opieki i wychowania; 

4) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, radą rodziców, administracją szkolną  

i z samorządowymi ośrodkami pomocy społecznej w organizowaniu pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej. 

5) koordynowanie pomocy ps 

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

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

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu Szkoły;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu Szkoły;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły oraz udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  

9) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;  

10) planowanie i koordynowanie zadań wraz z doradcą zawodowym realizowanych przez 

Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów 

kierunku kształcenia;  
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11) przygotowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły oraz programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

12) dbanie o przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.  

3. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań pedagog szkolny i psycholog powinien:  

1) posiadać roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby Szkoły i środowiska;  

2) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno 

uczniów jak i rodziców;  

3) składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych 

występujących wśród uczniów;  

4) prowadzić dziennik pracy oraz ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki 

(uczniów powtarzających klasę, zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie 

z zaburzeniami zachowania, trudnościami w nauce).  

§ 46 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego 

1. W Szkole może być zatrudniony nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia 

niepełnosprawnego.  

2. Do jego zadań należy w szczególności:  

1) podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego/niepełnosprawności do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społeczności szkolnej;  

2) kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, słabszych;  

3) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego/niepełnosprawności;  

4) opracowanie we współpracy z wychowawcą, pedagogiem i zespołem ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

(IPET), uwzględniającego zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

5) dokonanie we współpracy z wychowawcą, pedagogiem i zespołem ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz w miarę potrzeb modyfikacji tegoż programu; 

6) tworzenie indywidualnych programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami;  

7) współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;  

8) współpraca z nauczycielami specjalistami;   

9) współpraca z rodzicami ucznia;  

10) pedagogizacja rodziców;  

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli;  

12) sporządzanie właściwej dokumentacji.  

3. W zakresie wykonywanych zadań, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia 

niepełnosprawnego współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły oraz instytucjami  

i organizacjami zewnętrznymi.  

§ 47 

Doradca zawodowy 

1. Doradca zawodowy w Szkole w szczególności: 

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

2) pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

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

kierunku kształcenia i zawodu; 

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

związanych z doradztwem zawodowym; 
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5) prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów; 

6) systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym; 

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

z doradztwem zawodowym podejmowane przez Szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami; 

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

danego poziomu kształcenia; 

9) organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym; 

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

zawodowym; 

11) opracowuje wraz z pedagogiem i psychologiem program realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego; 

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

13) współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego Szkoły. 

§ 48 

Nauczyciel bibliotekarz 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują w szczególności:  

1) gromadzenie, ewidencja, opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów biblioteki i czytelni oraz prowadzenie statystyki wypożyczeń; 

3) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie 

ich kultury czytelniczej, wyrabianie nawyku czytania i uczenia się; 

4) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania 

informacji;  

5) udziela informacji o zasobach bibliotecznych;  

6) prowadzenie różnorodnych formy upowszechniania książki i czytelnictwa w tym 

organizowanie wystaw tematycznych i okolicznościowych, nowości wydawniczych, 

konkursów czytelniczych, spotkań z ciekawymi ludźmi, projektów, zgodnie z planem 

pracy biblioteki i planem wychowawczo – profilaktycznym Szkoły;  

7) analiza stanu czytelnictwa w Szkole;  

8) sporządzanie planu pracy, śródrocznych i rocznych sprawozdań z pracy; 

9) prowadzenie dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej oraz pozostałej 

obowiązkowej dokumentacji;  

10) wnioskowanie do dyrektora o aktualizację zbiorów;  

11) organizacja zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do korzystania z różnego 

rodzaju źródeł informacji;  

12) nadzorowanie korzystania przez uczniów z komputerów i znajdujących się w bibliotece 

urządzeń; 

13) przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 49 

Obowiązki innych pracowników Szkoły 

1. W Szkole funkcjonują następujące stanowiska administracyjne i obsługi: 

1) kierownik gospodarczy; 

2) główny księgowy; 

3) specjalista ds. kadrowo-płacowych; 

4) referent; 

5) sekretarz Szkoły; 

6) intendent/magazynier; 

7) woźny; 
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8) sprzątaczka; 

9) konserwator; 

10) robotnik gospodarczy; 

11) kucharka; 

12) pomoc kuchenna; 

13) dozorca nocny. 

2. Zadaniami pracowników Szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych  

i obsługi jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań Szkoły, 

zapewnienie sprawnego działania Szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie  

i czystości. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Szkoły. 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVII  

UUCCZZNNIIOOWWIIEE  

§ 50 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 

2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym wolności i dobra innych osób; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie jego godności oraz prywatności; 

4) prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej;  

5) zapoznania się z programem nauczania, ocenami za osiągniecia edukacyjne, sposobami 

informowania o przewidywanych i ustalonych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie  

z zachowania; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

7) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych 

ucznia; 

8) informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia i ustalenia z nim 

dalszej współpracy; 

9) znajomości szczegółowych kryteriów oceniania z danego przedmiotu; 

10) powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości; 

11) zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami zawartymi  

w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu; 

12) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

13) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej  

i psychologicznej; 

14) korzystania z doradztwa zawodowego;  

15) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w placówce; 

16) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, 

pozalekcyjnych; 

17) reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; po zakwalifikowaniu się 

do eliminacji II i III stopnia uczeń ma prawo do zwolnienia z zajęć dydaktycznych w 

tygodniu bezpośrednio poprzedzającym eliminacje; po zakończeniu eliminacji uczeń musi 
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zaliczyć materiał ze wszystkich przedmiotów objętych programem danej klasy w terminie 

uzgodnionym z nauczycielami; 

18) uczestniczenia i organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i zdolnościami organizacyjnymi – za zgodą 

dyrektora Szkoły;  

19) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy naukowych i księgozbioru 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

20) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi oraz innym nauczycielom swoich 

problemów, wniosków i postulatów;  

21) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych i świątecznych oraz ferii (na czas ich 

trwania nie zadaje się prac domowych); 

22)  w pierwszym roku uczęszczania do Szkoły uczeń ma prawo do tzw. „okresu 

adaptacyjnego” zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu; 

23) usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach z chwilą ukończenia 18. roku życia;  

24) w uzasadnionych przypadkach do zmiany grupy językowej do końca września pierwszego 

roku nauki, a w szczególnych przypadkach w innym terminie; decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor Szkoły; 

25) wyboru nauczycieli pełniących rolę koordynatorów samorządu uczniowskiego;  

26) wyboru nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia; 

27) otrzymania wszelkich informacji na temat życia szkolnego; 

28) informacji o należnych mu prawach oraz środkach jakie przysługują mu w wypadku ich 

naruszenia; 

29) odwołania się do odpowiednich instytucji w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia.  

§ 51 

1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i innych dokumentach szkolnych; 

2) dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać ich  

dobre tradycje; 

3) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć  

w zajęciach edukacyjnych;  

4) uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Szkołę lub takich  

w których Szkoła bierze udział; 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych ludzi w Szkole i poza nią 

(zakaz stosowania przemocy fizycznej i słownej, używania wulgarnych zwrotów 

i gestów); 

6) okazywać należyty szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, m.in. 

pozdrawiać ich w szkole i poza nią; 

7) podporządkowywać się zaleceniom dyrektora Szkoły, nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły; 

8) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich kolegów – nie pić alkoholu, nie używać 

żadnych wyrobów tytoniowych, nie używać papierosów elektronicznych,  nie zażywać 

narkotyków, opioidów i innych środków odurzających; 

9) przestrzegać zakazu wnoszenia na teren Liceum wszelkich narzędzi i substancji 

zagrażających życiu i zdrowiu; 

10) czynnie reagować na negatywne zachowania innych uczniów, naruszanie zasad 

współżycia społecznego, łamanie zasad zawartych w Statucie.  

11) ubierać się stosownie; 

12) zmieniać obuwie; 

13) podczas uroczystości szkolnych nosić odpowiedni strój galowy (chłopcy: biała bluzka, 

ciemne spodnie; dziewczęta: biała bluzka i ciemna spódnica lub ciemna sukienka) oraz 

pamiątkową tarczę Szkoły; 

14) dbać o czystość pomieszczeń szkolnych oraz szanować mienie szkolne, za szkody 

wyrządzone w mieniu szkolnym materialnie odpowiadają rodzice ucznia; 

15) szanować przekonania i własność innych osób;  

16) zachować właściwą atmosferę w trakcie lekcji, tj. koncentrację na treściach edukacyjnych, 

zachowanie spokoju i ładu, właściwe reagowanie na uwagi zgłaszane przez nauczyciela; 
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17) przychodzić do Szkoły punktualnie, a podczas zajęć przewidzianych planem zajęć nie 

opuszczać terenu Szkoły bez zgody nauczyciela; 

18) nie opuszczać zajęć bez istotnych powodów, wszelkie sprawy związane z życiem 

prywatnym załatwiać w czasie wolnym od zajęć; 

19) uzupełnić zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 

20) uczeń po jednodniowej nieobecności na zajęciach szkolnych ma obowiązek niezwłocznie, 

tj. na następną lekcję, uzupełnić braki; 

21) w ciągu tygodnia od daty wystawienia dostarczyć zwolnienie lekarskie z zajęć 

wychowania fizycznego; 

22) stosować się do zasad zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności zawartych  

w Regulaminie zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 

szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku; 

23) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

komunikacji elektronicznej na terenie Szkoły:  

a) uczniowie mogą posiadać w Szkole telefony komórkowe i inne urządzenia 

elektroniczne, jednak muszą je wyłączać (a nie wyciszyć) przed wejściem na zajęcia 

dydaktyczne oraz podczas wszystkich uroczystości szkolnych, w tym apeli, 

koncertów, spektakli;  

b) niedopuszczalne jest korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń podczas kartkówek, 

sprawdzianów i egzaminów;  

c) uczeń, który naruszy ten zakaz, zobowiązany jest do oddania urządzenia 

nauczycielowi; nauczyciel przekazuje urządzenie do sekretariatu i informuje 

wychowawcę o zaistniałej sytuacji; uczeń odbiera urządzenie po wszystkich 

planowanych zajęciach lekcyjnych w danym dniu; fakt złamania wyżej wymienionego 

zakazu musi być odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym; w 

przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu, nauczyciel informuje o zdarzeniu 

wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności dyrektora Szkoły oraz rodziców 

ucznia, a także wpisuje uczniowi uwagę; 

d) fakt korzystania z telefonu komórkowego na zajęciach bez zgody nauczyciela ma 

wpływ na ocenę zachowania ucznia; 

e) za zgodą nauczyciela telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacji 

elektronicznej może być używane przez ucznia jako środek dydaktyczny; używanie 

telefonów i urządzeń elektronicznych nie może wtedy naruszać dóbr osobistych 

innych osób oraz żadnych przepisów prawa; zakazane jest wykonywanie zdjęć lub 

nagrywanie osób bez ich zgody; w przypadku gdy uczeń zarejestrował przy pomocy 

urządzenia elektronicznego głos osoby trzeciej lub zrobił jej zdjęcie, bez jej zgody, 

zobowiązany jest do usunięcia zapisów  

w obecności nauczyciela lub innego pracownika Szkoły przed wyłączeniem 

urządzenia. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież sprzętu 

przyniesionego do Szkoły przez uczniów.  

§ 52 

Tryb i zasady składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. W sprawach spornych dotyczących praw i obowiązków ucznia obowiązuje postępowanie zgodne  

z zasadami kultury, kompetencji i zależności służbowej.  

2. Składanie skarg odbywa się w formie:  

1) ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy);  

2) pisemnej.  

3. Każdy z pracowników Szkoły, który otrzymał informację o naruszeniu praw ucznia, jest 

zobowiązany podjąć niezwłocznie działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, objęcia ucznia 

adekwatną pomocą lub inne wymagane okolicznościami oraz powiadomić o naruszeniu praw 

ucznia dyrektora Szkoły.  

4. Rodzic ucznia ma ponadto prawo złożenia skargi w trybie przepisów administracyjnych,  

w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw ucznia w Szkole. Skargę składa się  

w sekretariacie Szkoły.  



39 
 

5. Wszystkie skargi dotyczące naruszenia praw ucznia przekazywane są do dyrektora Szkoły.  

6. Skargi rozpatruje dyrektor Szkoły i w tym celu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do 

rozpatrzenia zasadności skargi, wyjaśnienia okoliczności naruszenia praw ucznia, objęcia ucznia 

adekwatną pomocą, wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób, które dopuściły się 

naruszenia. Do udziału w rozpatrzeniu skargi dyrektor Szkoły może powołać zespół, w skład 

którego wchodzą:  

1) dyrektor Szkoły (wicedyrektor);  

2) wychowawca;  

3) pedagog;  

4) ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Szkoły. 

7. Wykonując czynności, o których mowa w ust. 6, dyrektor Szkoły w szczególności współpracuje  

z wychowawcą ucznia i może organizować spotkania z osobami zainteresowanymi w celu 

dokonania obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji.  

8. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, 

podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 

dni roboczych. 

9. Skarga złożona w trybie, o którym mowa w ust. 4, powinna być rozpatrzona w miarę możliwości 

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.  

10. Stronom sporu przysługuje prawo do odwołania od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji. 

11. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

12. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, 

instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje  

w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi  

z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę 

13. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

§ 53 

Nagrody 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrodę: 

1) za podejmowanie działań na rzecz innych uczniów z własnej inicjatywy;  

2) za wzorową postawę; 

3) za pracę społeczną ; 

4) za osiągnięcia naukowe; 

5) za osiągnięcia sportowe; 

6) za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) za 100% frekwencję; 

8) za reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym; 

9) za pracę w samorządzie uczniowskim. 

2. W Szkole funkcjonują następujące nagrody:  

1) pochwała na forum oddziału udzielona przez wychowawcę; 

2) pochwała na forum Szkoły udzielona przez dyrektora; 

3) list pochwalny do rodziców;  

4) nagroda w postaci dodatkowej n-ki za 100% frekwencję przyznawana na zasadach 

określonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu; 

5) nagroda rzeczowa z okazji:  

a) ukończenia Szkoły; 

b) zakończenia roku szkolnego; 

c) podsumowania wyników olimpiad i konkursów;  

6) nagrodę dyrektora – medal z napisem „Maxima cum laude” przyznawany trzem 

absolwentom Liceum za uzyskanie najwyższej średniej ocen i wręczany podczas 

uroczystości Pożegnania Absolwentów; 

7) nagrodę dyrektora – medal z napisem „Primus inter Pares” przyznawany absolwentowi 

Liceum za wyjątkowe rozsławienie imienia Liceum, wręczany podczas Dnia Patrona; 

8) nagrodę Starosty Powiatu Płońskiego; 

9) stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
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3. Za najlepsze wyniki osiągnięte we współzawodnictwie klas licealnych, w nauce i pracy społecznej 

dwa zespoły uczniowskie mogą otrzymać nagrody przyznawane przez radę rodziców, na wniosek 

rady pedagogicznej w postaci dofinansowania do wycieczek klasowych; szczegółowe zasady 

przyznawania wyżej wymienionych naród określa Regulamin współzawodnictwa na najlepszą 

klasę I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku. 

4. Nagrody dla uczniów określone w ust. 2 pkt. 1–7 przyznawane są przez wychowawcę lub radę 

pedagogiczną na wniosek wychowawcy lub innych podmiotów działających w szkole. 

5. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:  

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół;  

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego.  

6. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem. Kryteria 

otrzymania świadectwa z wyróżnieniem określają odrębne przepisy. 

7. Informacja o  przyznanych nagrodach dokumentowana jest dzienniku elektronicznym. 

§ 54 

1. Ustala się następujący tryb zgłoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:  

1) uczeń pełnoletni, a uczeń niepełnoletni za pośrednictwem rodziców może wnieść 

zastrzeżenia do przyznanej nagrody, jeśli uzna, ze została ona przyznana z naruszeniem 

zapisów zawartych w statucie Szkoły;  

2) zastrzeżenia, o których mowa w pkt.1 ust. 1, można zgłosić w terminie do 3 dni od 

przyznania nagrody; 

3) od nagród ujętych w § 53 ust. 2. pkt. 1–6 zastrzeżenia wnosi się do dyrektora Szkoły,  

w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji o nagrodzie; dyrektor rozpatruje 

zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń; 

rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

§ 55 

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły uczeń może zostać ukarany. 

2. O każdej udzielonej uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców. 

3. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy na forum oddziału; 

2) nagana wychowawcy; 

3) upomnienie dyrektora Szkoły; 

4) nagana dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy i rodziców; 

5) pozbawienie prawa do zgłaszania nieprzygotowania do zajęć zgodnie z zasadami 

zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu; 

6) zakazem udziału w szkolnych  imprezach rozrywkowych;  

7) zawieszenie w reprezentowaniu Szkoły na zewnątrz; 

8) skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich). 

4. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; skreślenie następuje w formie 

decyzji administracyjnej, która jest przekazana uczniowi na piśmie. 

5. Wniosek o skreślenie ucznia do dyrektora Szkoły kieruje wychowawca, nauczyciel lub inny 

pracownik Szkoły.  

6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku: 

1) zachowania zagrażającego życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób w Szkole i poza 

nią; 

2) przynależności do grupy przestępczej działającej w Szkole lub poza nią; 
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3) popełnienia czynu przestępczego na terenie Szkoły lub poza nią, np. kradzieży, włamania, 

zastraszanie innych, wymuszania okupu, dopuszczania się czynów chuligańskich; 

4) drastycznego i permanentnego naruszania norm współżycia społecznego, w tym 

spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, rozprowadzania lub 

udostępniania narkotyków, a zastosowane środki zaradcze nie dają rezultatu; 

5) dopuszczania się umyślnej dewastacji mienia publicznego narażającej Szkołę na poważne 

straty materialne. 

7. Uczeń pełnoletni, a uczeń niepełnoletni za pośrednictwem rodziców może odwołać się od kary, 

jeśli uzna, że została ona nałożona z naruszeniem zapisów zawartych w statucie Szkoły: 

1) od kary wymierzonej przez wychowawcę – do dyrektora w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji o wymierzeniu kary. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni 

od dnia złożenia odwołania; 

2) od kary wymierzonej przez dyrektora – do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za 

pośrednictwem dyrektora Szkoły, w terminie 14 dni od daty od uzyskania informacji  

o karze; przed przekazaniem informacji do Kuratora następuje ponowne rozpatrzenie 

sprawy; w przypadku podtrzymania decyzji o nałożonej na ucznia karze rozpatrzenie 

przekazane zostaje Kuratorowi Oświaty. 

8. Wykonanie kary określone w ust. 6 może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół 

roku), jeśli uczeń wcześniej uzyska pisemne poręczenie samorządu uczniowskiego, rady 

rodziców, rady pedagogicznej.  

9. Wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie jej 

wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania.  

10. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 3, są 

odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 

11. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego. 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIII  

RROODDZZIICCEE  

§ 56 

1. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia we wszystkich sferach działalności, a w  szczególności  

w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki nad uczniami oraz udzielania informacji 

dotyczących zadań Szkoły i przepisów prawa oświatowego. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia 

dla innych,;  

2) znajomości zadań Szkoły i zasad jej funkcjonowania, w tym przepisów 

wewnątrzszkolnych; 

3) informacji o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności o: wymaganiach 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, kryteriach oceniania zachowania, 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  uczniów,  warunkach i trybie 

podwyższenia  śródrocznej, rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej oraz  oceny 

zachowania;  

4) uzyskiwania  bieżącej,  rzetelnej  informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce  i  ich 

przyczynach,  zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swoich dzieci; 

5) uzyskania na zasadach uwzględnionych w statucie dostępu do sprawdzonych i ocenionych 

prac pisemnych swojego dziecka; 

6) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w Szkole; 

7) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka; 

8) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych  

w odrębnych przepisach; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Szkoły; 



42 
 

10) włączania się w życie Szkoły, czynne uczestniczenie w pracach, imprezach  

i uroczystościach na rzecz oddziału i Szkoły;  

11) współtworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 

12) wpływania na działalność Szkoły poprzez uczestnictwo w pracach rady rodziców;  

13) występowania do organów Szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów, w każdej 

sprawie dotyczącej dziecka. 

3. Rodzice uczniów mają obowiązek: 

1) zapewnić dziecku warunki umożliwiające uczęszczanie i  przygotowanie się do zajęć; 

2) zwalniać i usprawiedliwiać nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych na zasadach 

określonych w przepisach wewnątrzszkolnych; 

3) utrzymywać stały kontakt ze Szkołą poprzez m.in udział  w zebraniach, spotkaniach 

indywidualnych oraz poprzez dziennik elektroniczny; 

4) ponieść odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane  

w szkole przez dzieci;  

5) przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia ich dziecka; 

6) przekazywać szkole wszelkie informacje, mające wpływ na funkcjonowanie dziecka  

w środowisku szkolnym; 

7) przybyć po chorego ucznia lub wyznaczyć do tego osobę pełnoletnią. 

4. Formy współpracy i kontaktu z rodzicami: 

1) zebrania klasowe z wychowawcą; 

2) zebrania z dyrektorem Szkoły; 

3) konsultacje i spotkania indywidualne z wychowawcą oraz nauczycielami po 

wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, w godzinach pracy nauczyciela na terenie 

Szkoły i w sposób, który nie zakłóca wykonywania przez nauczyciela innych obowiązków 

służbowych; 

4) szkolenia dla rodziców ze specjalistami zgodnie z potrzebami rodziców; 

5) lekcje otwarte; 

6) informacje wymieniane za pośrednictwem szkolonej strony internetowej i dziennika 

elektronicznego;  

7) kontakty telefoniczne, korespondencyjne.  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIIIII  

WWEEWWNNĄĄTTRRZZSSZZKKOOLLNNEE  OOCCEENNIIAANNIIEE  

§ 57 

Postanowienia ogólne 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co  

i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

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

3) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, a także ustalanie śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

4) ustalanie bieżących ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

5) ustalanie śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności. 

§ 58 

Formułowanie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego tj. na pierwszych zajęciach edukacyjnych 

informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszych 

zajęciach z wychowawcą) oraz ich rodziców (na pierwszym zebraniu z rodzicami)  o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

3. W trakcie roku szkolnego nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

4. Wymagania edukacyjne, opracowane w oparciu o obowiązującą podstawę programową, zawierają 

zakres wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych, jaki powinien opanować uczeń:  

1) na ocenę dopuszczającą;  

2) na ocenę dostateczną;  

3) na ocenę dobrą;  

4) na ocenę bardzo dobrą;  

5) na ocenę celującą.  

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane 

są w przedmiotowym ocenianiu dla wszystkich przedmiotów, opracowanym przez nauczycieli na 

podstawie oceniania wewnątrzszkolnego, z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych  

i z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 4. 

6. Zespół nauczycieli danego przedmiotu tworzy ocenianie przedmiotowe, które zawiera:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych;  

2) sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego programu nauczania;  

4) prawa ucznia, w tym warunki i tryb poprawy ocen;  

5) sposób informowania uczniów i rodziców o efektach procesu oceniania;  
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6) inne elementy, które nie są sprzeczne z przyjętymi zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego, a wspomagają jego cele (w tym związane z indywidualizacją procesu 

oceniania).  

7. Nauczyciel może stosować inne niż wypracowane przez zespół ocenianie przedmiotowe.  

W takim przypadku odpowiednio stosuje się przepisy zawarte w ust. 5. 

§ 59 

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców i są udostępniane uprawnionym osobom za 

pośrednictwem systemu dziennika elektronicznego. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu 

do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia.  

3. Oceny z prac pisemnych mogą być wpisane do dziennika elektronicznego przed omówieniem ich 

z uczniami na zajęciach dydaktycznych. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są 

do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 

końca roku szkolnego i udostępniane:  

1) uczniowi na zajęciach przedmiotowych;  

2) rodzicom:  

a) na zebraniach z rodzicami; 

b) w czasie umówionych konsultacji; 

c) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.  

5. Dopuszcza się udostępnienie pracy rodzicom (prawnym opiekunom) w formie kopii. 

6. Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodzica uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób: 

1) w przypadku krótszych i dłuższych prac pisemnych uzasadnieniem wystawionej oceny 

jest punktacja za poszczególne zadania i skala ocen dołączona do pracy, a także, na 

życzenie zainteresowanego, ustny komentarz do pracy; 

2) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację odnoszącą się do 

uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy; informacja 

zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela powinna mieć charakter motywujący 

ucznia do dalszej pracy; uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak  

i prac pisemnych ucznia. 

7. Co najmniej dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia  oraz wychowawca oddziału informują ucznia  

i jego rodziców o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpisanie ich 

do dziennika elektronicznego.  

8. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym lub końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia oraz wychowawca oddziału 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpisanie ich do dziennika 

elektronicznego. 

9. Rodzice na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym otrzymują od wychowawcy 

szczegółową informację o zebraniach zaplanowanych na dany rok szkolny oraz o terminach 

klasyfikacji uczniów, w tym o terminach wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i zachowania. Informację tę potwierdzają podpisem. 
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§ 60 

Zasady oceniania zachowania 

1. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

4. Roczną, śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne. 

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

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) w tym 

poradni specjalistycznej. 

6. Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi 

rzymskimi. 

7. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów 

tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, 

uczniów i/lub innych członków społeczności szkolnej. 

8. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. 

9. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych 

załącznika. 

I. Stosunek do nauki. 

W stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy uczeń osiąga wyniki:  

4 p.  Maksymalne. 

3 p. Dość wysokie. 

2 p. Przeciętne. 

1 p. Niskie. 

0 p. Zdecydowanie zbyt niskie. 

II. Frekwencja: 

4 p. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych 

spóźnień. 

3 p.  Uczeń ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności lub nie więcej niż 3 

nieusprawiedliwione spóźnienia. 

2 p. Uczeń ma od 4 do 10 nieusprawiedliwionych nieobecności lub więcej niż 3 

nieusprawiedliwione spóźnienia. 

1 p.  Uczeń ma od 11 do 20 nieusprawiedliwionych nieobecności. 

0 p. Uczeń ma więcej niż 20 nieusprawiedliwionych nieobecności. 

 

Spóźnienia można usprawiedliwić, jeśli warunkowane są przyczynami niezależnymi od 

ucznia. 
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III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: 

4 p. Uczeń: 

 a) ma osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, 

sportowych albo w innych dziedzinach  

   lub 

 b) co najmniej 2 razy wziął udział w różnych apelach, spektaklach, 

dokumentowaniu życia szkolnego i innych inicjatywach szkolnych. 

 3 p.  Uczeń : 

 a) uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych kołach naukowych, kołach 

zainteresowań (lub w kursach specjalistycznych), dodatkowych zajęciach 

sportowych lub artystycznych  

   lub 

 b) co najmniej raz wziął udział w apelu, spektaklu, dokumentowaniu życia 

szkolnego i innych inicjatywach szkolnych 

   lub 

 c) w inny sposób wyróżnia się na tle klasy w zakresie rozwoju własnych 

uzdolnień i zainteresowań.  

2 p.  Uczeń uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego 

dla uzyskiwania dobrych stopni.  

1 p. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie 

przeciętnych wyników w nauce.  

0 p.  Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby 

przeciętnych wyników w nauce. 

IV. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi: 

4 p.  Uczeń jest zawsze taktowny, stosownie ubrany, prezentuje wysoką kulturę 

słowa i dyskusji, bez zgody nauczyciela nie używa telefonu komórkowego na 

lekcji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

3 p.  Uczeń raz zachował się nietaktownie, niestosownie ubrał lub użył 

niekulturalnego słownictwa albo raz bez zgody nauczyciela użył telefonu 

komórkowego na lekcji. 

2 p.  Uczeń więcej niż raz zachował się nietaktownie, niestosownie się ubrał, użył 

niekulturalnego słownictwa lub raz zachował się agresywnie albo 2–3 razy bez 

zgody nauczyciela użył telefonu komórkowego na lekcji. 

1 p. Uczeń więcej niż raz zachował się nietaktownie, niestosownie się ubrał lub użył 

niekulturalnego słownictwa, często bez zgody nauczyciela używa telefonu 

komórkowego na lekcji i więcej niż raz zachował się agresywnie. 

0 p. Uczeń zwykle zachowuje się nietaktownie, agresywnie, nie dba o zachowanie 

kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. 

V. Dbałość o honor i tradycje Szkoły  

4 p.  Uczeń zawsze dba o dobre imię i wizerunek Szkoły, godnie reprezentuje Szkołę 

na zewnątrz, zachowuje należytą postawę wobec symboli narodowych, 

religijnych i szkolnych oraz szanuje Szkolny ceremoniał (np. zna hymn 

Szkoły), a także własne i szkolne mienie; zawsze z kulturą wypowiada się na 

temat Szkoły na forum publicznym. 

3 p.  Zdarzyło się raz, że uczeń nie zadbał o dobre imię i wizerunek Szkoły lub nie 

okazał szacunku dla ceremoniału szkolnego albo nie zachował należytej 

postawy wobec symboli narodowych, religijnych i szkolnych, nie wykazał 

szacunku dla mienia własnego i szkolnego. 

2 p.  Zdarzyło się dwa razy, że uczeń nie zadbał o dobre imię i wizerunek Szkoły lub 

nie okazał szacunku dla ceremoniału szkolnego albo nie zachował należytej 

postawy wobec symboli narodowych, religijnych i szkolnych, nie wykazał 

szacunku dla mienia własnego i szkolnego. 

1 p.  Uczeń kilkukrotnie nie zadbał o honor i dobre imię Szkoły, nie zareagował na 

opinie godzące w dobre imię Szkoły, okazał lekceważący stosunek do Szkoły, 

szkolnych imprez i uroczystości, zlekceważył symbole narodowe, religijne  

i szkolne, jego strój pomimo uwag nie zmienił się. 
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0 p. Nie dba o honor i tradycje Szkoły, rozpowszechnia opinie godzące w dobre 

imię Szkoły, okazuje lekceważący stosunek do Szkoły, szkolnych uroczystości  

i imprez, lekceważy symbole narodowe, religijne i szkolne, nie reaguje na 

uwagi nauczycieli dotyczące jego stroju, niszczy mienie własne i szkolne. 

VI. Sumienność, poczucie odpowiedzialności: 

4 p.  Uczeń chętnie i dobrowolnie (z własnej inicjatywy) podejmuje różnorodne 

prace i zadania, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do 

biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.).  

3 p. Uczeń czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać 

terminowo i solidnie, zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje 

powierzone mu prace i zadania. 

2 p. Uczeń rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich 

wywiązuje, czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze 

wykonuje powierzone mu prace i zadania. 

1 p.  Uczeń niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie 

wywiązuje, często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt 

starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania.  

0 p.  Uczeń nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, zwykle nie dotrzymuje 

ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań. 

VII. Postawa moralna i społeczna ucznia: 

4 p.  W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje dużą aktywność w działaniach 

na rzecz zespołu w Szkole i poza nią (np. działalność charytatywna, 

wolontariat, samorząd szkolny lub klasowy, poczet sztandarowy), chętnie 

pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych kwestiach, wykazuje się 

uczciwością. Zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność  

i poglądy innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej  

i innych. 

3 p. Uczeń chętnie pomaga kolegom w nauce i innych kwestiach, angażuje się  

w działania na rzecz zespołu klasowego, szanuje własną i cudzą pracę, godność 

i poglądy innych osób, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy 

zła. 

2 p.  Zdarzyło się, że uczeń odmówił zaangażowania w działania zespołu klasowego, 

pomocy koledze w nauce lub innej kwestii, nie wykazał dostatecznego 

szacunku dla pracy własnej i cudzej, nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w 

stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła lub 

nie uszanował godności bądź poglądów innych osób.  

1 p.  Uczeń nie angażuje się w prace na rzecz zespołu, niechętnie odnosi się do próśb 

o pomoc, nie wykazuje szacunku dla pracy, godności i poglądów innych osób, 

nie postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub 

nie reaguje na ewidentny przejaw zła.  

0 p.  Uczeń odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy 

zespołu, nie szanuje pracy, godności i poglądów innych osób, nie widzi 

potrzeby szanowania pracy, jest obojętny wobec przejawów zła, a jego 

postępowanie jest zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości. 

VIII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 

4 p.  Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 

występujące zagrożenia – informuje o sytuacji nauczyciela i/lub udziela 

pomocy osobie pokrzywdzonej. 

3 p.  Zdarzyło się raz, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego 

lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą 

mu uwagę. 

2 p.  Czasami (2–3 razy) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego 

postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa 

jego lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na 

zwracane uwagi. 
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1 p.  Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on 

niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi. 

0 p.  Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy 

niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. 

IX. Postawa wobec nałogów i uzależnień: 

4 p.  Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, 

że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub 

czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. 

3 p.  Raz zdarzyło się, że uczeń palił wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne 

na terenie Szkoły lub poza nią albo przebywał w towarzystwie niepełnoletnich 

osób wykonujących którąś z tych czynności, ale – po zwróceniu mu uwagi – 

sytuacja ta nie powtórzyła się.  

2 p. Kilkakrotnie (2–3 razy) stwierdzono, że uczeń palił wyroby tytoniowe lub 

papierosy elektroniczne na terenie Szkoły lub poza nią albo przebywał  

w towarzystwie osób wykonujących którąś z tych czynności. 

1 p.  Uczeń wielokrotnie (4–10 razy) palił wyroby tytoniowe lub papierosy 

elektroniczne lub raz pił alkohol, przyjmował narkotyki, opioidy lub inne środki 

odurzające na terenie Szkoły lub poza nią oraz często przebywał  

w towarzystwie osób będących pod wpływem używek 

0 p.  Stwierdzono, że uczeń często (więcej niż 10 razy) palił w Szkole lub poza nią 

wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne lub zdarzyło się więcej niż raz, 

że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki, opioidy bądź 

inne środki odurzające w czasie zajęć w Szkole lub poza nią (np. na wycieczce 

szkolnej). 

 

10. Ustalenia końcowe. Oceny wystawia się według następujących zasad: 

1) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej 

oceny niż poprawna; 

2) uczeń, który w trzech przypadkach otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż 

nieodpowiednia; 

3) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny 

niż dobra; 

4) uczeń, który w punkcie IX otrzymał : 

a) 3 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobra; 

b) 2 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż dobra; 

c) mniej niż 2 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

5) Uczeń, który w punktach: II, IV, V, VIII otrzymał  

a) 3 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobra; 

b) mniej niż 3 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż dobra. 

6) W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I–IX) 

na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę 

przeliczeniową. 

7) Zasady zamieniania punktów na ocenę śródroczną, roczną i końcową: 

 

Łączna liczba punktów Ocena zachowania 

34–36 wzorowe 

31–33 bardzo dobre 

28–30 dobre 

20–27 poprawne 

15–19 nieodpowiednie 

0–14 naganne 
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§ 61 

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wymagania edukacyjne, o których mowa wyżej, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 3.1)–3), który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5. Bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

6. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 5 

pkt. 1–5. 

7. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6. 

8. Przy ustalaniu ocen śródrocznych dopuszczalne są znaki „+” ( z wyjątkiem oceny celującej) i „–” 

(z wyjątkiem oceny niedostatecznej). 

A. Kryteria uzyskiwania ocen z zajęć edukacyjnych: 

1. Na ocenę celującą wymagania obejmują pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych  

w podstawie programowej, a ponadto uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  
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w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym. 

2. Na ocenę bardzo dobrą wymagania obejmują pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, są trudne i złożone, mają charakter problemowy, twórczy, 

wymagają korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

3. Na ocenę dobrą wymagania obejmują wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone  

i mniej typowe, przydatne ale nie niezbędne do dalszej edukacji; 

4. Na ocenę dostateczną wymagania obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo 

łatwe do opanowania, są pewne naukowo, całkowicie niezbędne do dalszej nauki, bezpośrednio 

użyteczne w życiu codziennym i ewentualnej pracy zawodowej. 

5. Na ocenę dopuszczającą wymagania obejmują wiadomości j umiejętności łatwe dla ucznia, 

niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu; wskazują na pewne braki w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej wymienionych wymagań. 

B. Zasady szkolnego systemu oceniania 

1. Zasada jawności: 

1) uczeń jest poinformowany o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania  

i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z każdego przedmiotu na pierwszych 

zajęciach w roku szkolnym; 

2) nauczyciel informuje niezwłocznie ucznia o ocenie, jaką otrzymuje na lekcji. 

2. Zasada obiektywności – każda ocena wystawiona jest zgodnie z wcześniej określonymi 

wymaganiami. 

3. Zasada systematyczności i częstotliwości: 

1) ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną wystawia się na podstawie minimum trzech ocen 

cząstkowych z danego przedmiotu; w przypadku zajęć realizowanych w wymiarze  

1 godziny tygodniowo dopuszcza się wystawienie oceny śródrocznej i rocznej z 2 ocen 

cząstkowych; 

2) ocenianie powinno być rytmiczne. 

4. Zasada dokumentowania informacji o uczniu:  

1) każdą ocenę nauczyciel wpisuje do dziennika; 

2) prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

5. Zasada różnorodności metod sprawdzania: 

1) w zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciel stosuje różne formy sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych (wiadomości i umiejętności) np. krótsza (kartkówka) lub dłuższa 

praca pisemna (sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie klasowe, test), odpowiedź 

ustna, umiejętności praktyczne, praca domowa, projekt edukacyjny itp. 

6. Zasada higieny pracy umysłowej ucznia: 

1) dłuższa praca pisemna: uczeń ma prawo znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

termin i zakres badania osiągnięć w formie pisemnej, informacja o planowanej pracy 

pisemnej powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem;  

2) dłuższa praca pisemna obejmuje wiedzę i umiejętności opracowywane przynajmniej na 

trzech jednostkach lekcyjnych; 

3) ilość tych form kontroli nie może przekroczyć bez zgody całego oddziału 2 w jednym 

tygodniu i 2 z danego przedmiotu w miesiącu; w przypadku zajęć realizowanych  

w grupach międzyoddziałowych dopuszcza się 3 badania osiągnięć uczniów; 

4) krótsza praca pisemna (nazywana „kartkówką”) nie jest zapowiadana i obejmuje wiedzę  

i umiejętności z 2 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

7. Zasada otwartości i dostępności: 

1) każdy aspekt i faza oceniania powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych  

i otwarte na proces badania i weryfikowania; 

2) rodzic (prawny opiekun) ma prawo uzyskać informację od nauczyciela uczącego lub 

wychowawcy o wszystkich ocenach bieżących swojego dziecka; 



51 
 

3) prace pisemne powinny być ocenione i zwrócone uczniom w ciągu 14 dni. Dopuszcza się 

dłuższy okres zwrotu prac w następujących przypadkach: wypracowania z języka 

polskiego – 21 dni; próbne egzaminy maturalne, testy diagnostyczne – w terminie 

określonym przez dyrektora.  

C. Ocenianie bieżące 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

się uczyć. 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące kryteria procentowe: 

1) w przypadku form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych o charakterze egzaminu 

maturalnego: 

a) celujący:  96–100%; 

b) bardzo dobry: 90–95%; 

c) dobry:   75–89% 

d) dostateczny:   60–74%; 

e) dopuszczający:  30–59%; 

f) niedostateczny: 0–29%. 

2) w przypadku innych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

a) celujący:  100%; 

b) bardzo dobry: 90–99%; 

c) dobry:  75–89% 

d) dostateczny:  60–74%; 

e) dopuszczający:  45–59%; 

f) niedostateczny:  0–44%. 

3) wyboru spośród powyższych kryteriów dokonuje nauczyciel przedmiotu. 

3. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszczalne są znaki „+”( z wyjątkiem oceny celującej) i „–”  

(z wyjątkiem oceny niedostatecznej). 

4. Dopuszcza się możliwość wpisania skrótu „nb” w kolumnie ocen bieżących z zapowiedzianej 

pracy pisemnej, na której uczeń był nieobecny. 

5. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w rubryce ocen bieżących wyników procentowych  

z próbnych egzaminów maturalnych lub testów kompetencji – wyniki te mają jedynie charakter 

informacyjny, nie mają wpływu na ocenę śródroczną, roczną lub końcową. 

6. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn losowych, zobowiązany jest do jego napisania  

w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu.  

7. Za niesamodzielne pisanie dłuższej pracy lub kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie ocen niedostatecznych na 

następujących zasadach:  

1) uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy ocen niedostatecznych z dłuższych prac 

pisemnych w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie później niż miesiąc od daty 

ustalenia oceny z pracy; 

2) niezgłoszenie się na poprawę jest równoznaczne z rezygnacją z poprawy; 

3) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej w wyniku niesamodzielnej pracy uczeń 

traci prawo poprawy oceny; 

4) otrzymana przez ucznia w wyniku poprawy ocena taka sama jak ocena poprawiana jest 

wpisywana do dziennika elektronicznego, gdzie pełni tylko rolę informacyjną dla ucznia, 

rodziców oraz nauczyciela.  

9. Przy wystawianiu ocen brana jest pod uwagę tylko ocena wyższa. 

10. Szczegółowe zasady poprawiania ocen regulują zasady oceniania dotyczące poszczególnych 

przedmiotów. 

11. W pierwszym roku uczęszczania do Szkoły uczeń ma prawo do tzw. „okresu adaptacyjnego” – 

w tym czasie nauczyciele nie wstawiają do dziennika ocen niedostatecznych uzyskanych przez 

ucznia. Okres ten trwa przez pierwsze trzy tygodnie roku szkolnego. Zasada ta dotyczy również 
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ocen z prac pisemnych napisanych w czasie trwania okresu adaptacyjnego, a sprawdzonych przez 

nauczyciela już po jego zakończeniu. 

D. Ocenianie śródroczne, roczne i końcowe 

1. Rok szkolny składa się z dwóch okresów:  

1) I okres trwa od 1 września do końca grudnia każdego roku;  

2) II okres trwa od 1 stycznia do ostatniego piątku czerwca każdego roku (w klasie 

maturalnej - od 1 stycznia do ostatniego piątku kwietnia każdego roku). 

2. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej – dokonywanej co roku na koniec I okresu; 

2) rocznej – dokonywanej co roku, z wyjątkiem klasy maturalnej, na koniec II okresu;  

3) końcowej – dokonywanej na koniec II okresu w klasie maturalnej. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

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

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w oddziale 

programowo najwyższym  

oraz 

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

odpowiednio w oddziałach programowo niższych  

oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale programowo najwyższym. 

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

zachowania. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie Szkoły 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

9. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów o egzaminie 

poprawkowym oraz przepisów o sprawdzianie wiadomości i umiejętności.  

10. Co najmniej dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do wystawienia w dzienniku elektronicznym 

przewidywanych niedostatecznych ocen  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz 

przewidywanej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym i końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do wystawienia w dzienniku 

elektronicznym przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

12. Termin ostatecznego wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania ustala dyrektor Szkoły.  

13. W Szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w Szkole lub oddziale jest 

dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną 

15. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
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uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana” . 

18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

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

zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne; 

20. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

21. Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

22. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w punkcie poprzednim, powtarza ostatnią 

klasę. 

23. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

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

otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego lub świadectwo ukończenia Szkoły  

z wyróżnieniem. 

24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę – do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

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

zarówno ocenę z religii, jak i ocenę z etyki. 

E. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć 

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do odpowiedzi bez podania przyczyn: 

1) raz w ciągu okresu, z przedmiotu, którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu; 

2) dwa razy – z przedmiotu, którego zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu; 

3) trzy razy – z przedmiotu, którego zajęcia odbywają się więcej niż trzy razy w tygodniu.  

2. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji, najpóźniej po sprawdzeniu przez 

nauczyciela listy obecności. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie ma obowiązek uzupełnienia  

w innym terminie powstałych zaległości programowych. 

3. Nauczyciel zaznacza nieprzygotowanie do lekcji w dzienniku lekcyjnym, w miejscu 

przeznaczonym na oceny bieżące, przy pomocy znaku „n", „np.” lub daty. 

4. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie, gdy: 

1) nie ma odrobionej pracy domowej obowiązującej na dany dzień; 

2) nie zna materiału z zakresu dwóch ostatnich lekcji; 

3) nie ma przyborów do pracy na zajęciach, podręcznika i zeszytu (kart pracy). 

5. Zgłoszone nieprzygotowanie obejmuje wszystkie jednostki lekcyjne z danego przedmiotu  

w danym dniu. 

6. Zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywnego uczestnictwa w lekcji bieżącej. 

7. Uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania na zapowiedzianych wcześniej lekcjach 

powtórzeniowych, zapowiedzianych kartkówkach lub w przypadku nieprzygotowania do pracy 

pisemnej zapowiedzianej co najmniej na tydzień wcześniej. 

8. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez odnotowania tego faktu w dzienniku  

w przypadkach: 

1) wyjazdu do teatru jeżeli dany przedmiot jest w dniu wyjazdu i w dniu następnym; 

2) dłuższej (ponad tygodniowej) choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim lub w inny 

sposób (zaliczenie materiału z tego okresu powinno nastąpić w uzgodnionym  

z nauczycielem terminie); 



54 
 

3) problemów rodzinnych, które uniemożliwiły przygotowanie się do lekcji (fakty te 

powinny być poświadczone przez rodziców); 

4) wycieczki wielodniowej (wtedy nauczyciel wyznaczy termin zaliczenia materiału, nie 

krótszy jednak niż 3 dni); 

5) wyjazdu na wycieczkę wielodniową całej klasy - uczniowie w pierwszym dniu nauki po 

powrocie (o ile pierwszy dzień po powrocie nie jest dniem wolnym od zajęć 

dydaktycznych) mają prawo do dnia bez sprawdzania na oceny ich stanu wiedzy  

i umiejętności. 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z wybranego przedmiotu jako nagrody za 

wzorową frekwencję na następujących zasadach: 

1) prawo to uzyskuje uczeń, który nie opuścił żadnych zajęć przez dwa kolejne miesiące; 

2) nagrodę przyznaje wychowawca w ciągu pierwszego tygodnia od uzyskania przez ucznia 

prawa do niej; 

3) wychowawca dokonuje wpisu o treści np. „dodatkowa n-ka” w dzienniku elektronicznym 

w kartotece ucznia w rubryce „Dodatkowe informacje” jako potwierdzenie uzyskania 

nagrody;  

4) uczeń, który chce skorzystać z przyznanego prawa zgłasza nieprzygotowanie na zasadach 

ustalonych w statucie (informując nauczyciela o chęci skorzystania z dodatkowej n-ki); 

5) nauczyciele niezwłocznie informują wychowawcę drogą elektroniczną lub osobiście  

o wykorzystaniu nieprzygotowania przez ucznia, a ten uzupełnia poprzedni wpis  

w kartotece ucznia o nazwę przedmiotu, na którym uczeń zgłosił to nieprzygotowanie; 

6) nieprzygotowanie nie może być zgłoszone na przedmiocie, z którego zajęcia odbywają się 

raz w tygodniu; 

7) w jednym semestrze uczeń nie może zgłosić dodatkowej n-ki, przyznanej jako nagroda za 

frekwencję, dwa razy na tym samym przedmiocie; 

8) nagroda przyznana w pierwszym semestrze jest ważna przez cały rok szkolny. 

10. Uczeń może zostać ukarany pozbawieniem prawa do zgłoszenia nieprzygotowania w sytuacji, gdy 

bez usprawiedliwienia opuścił zajęcia pomiędzy dniem wystawienia ocen rocznych a dniem 

zakończenia roku szkolnego; uczeń ten zostaje pozbawiony wszystkich n-ek w pierwszym okresie 

kolejnego roku szkolnego; na początku nowego roku szkolnego wychowawca informuje o tym 

fakcie przez dziennik elektroniczny wszystkich nauczycieli. 

F. Zasady funkcjonowania „Szczęśliwego Numerka” 

1. Szczęśliwy Numerek jest losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny. 

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania. 

3. Szczęśliwy Numerek jest losowany każdego dnia przed lekcjami i wyświetlany po zalogowaniu 

do dziennika elektronicznego. 

4. Liczba numerków w puli losowań jest zgodna z liczbą uczniów w najliczniejszym oddziale. 

5. Wylosowany numerek nie bierze już udziału w następnych losowaniach, dopóki nie zostaną 

wykorzystane wszystkie numerki.  

6. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania 

go. 

7. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z: 

1) odpowiedzi ustnej na ocenę; 

2) z pisania niezapowiedzianej kartkówki; 

3) oceniania pracy domowej.  

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od: 

1) pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek; 

2) aktywnego udziału w lekcji. 

9. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów „Szczęśliwego Numerka”. 

10. W razie nierespektowania zasad „Szczęśliwego Numerka” uczeń ma prawo odwołania się do 

wychowawcy oddziału, a następnie  do dyrektora Szkoły. 

11. Losowanie „Szczęśliwego Numerka” zostaje zawieszone na 3 tygodnie przed wystawieniem ocen 

śródrocznych albo rocznych lub końcowych. 

12. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego. 
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§ 62 

Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych lub końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

oraz rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń nie może mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach; 

2) uczeń nie może mieć ocen niedostatecznych z dłuższych prac pisemnych uzyskanych  

3) w wyniku niesamodzielnego pisania; 

4) maksymalna ilość zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce podwyższyć ocenę, nie może 

przekraczać trzech;  

5) uczeń uzyskiwał z dłuższych prac pisemnych oceny wyższe niż przewidywana,  

z wyjątkiem poprawy oceny niedostatecznej; 

6) uczeń może wnioskować o podwyższenie oceny o jeden stopień w stosunku do 

przewidywanej; uczeń musi wniosek uzasadnić, nauczyciel ocenia zasadność wniosku  

i przyjmuje go lub odrzuca; 

7) podwyższenie oceny może nastąpić po napisaniu przez ucznia dłuższej pracy pisemnej za 

okres roku; 

8) nauczyciel może odstąpić od przeprowadzenia wyżej wymienionej pracy jeśli uczeń  

w ciągu tygodnia poprawi wskazane przez nauczyciela prace.  

2. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych: 

1) w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych lub 

końcowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zwraca się do 

nauczyciela uczącego danego przedmiotu z pisemną prośbą zawierającą uzasadnienie 

podwyższenia oceny klasyfikacyjnej; 

2) nauczyciel po otrzymaniu prośby maksymalnie w ciągu 2 dni sprawdza czy uczeń spełnia 

wymagania formalne określone w ust. 1;  

3) informuje ucznia o odmowie podwyższenia oceny lub wyznacza mu termin 

przeprowadzenia dłuższej pracy pisemnej z całego roku i na piśmie podaje zakres 

wymagań objętych tą pracą;  

4) dokumentację sprawdzianu nauczyciel przechowuje zgodnie z przepisami dotyczącymi 

dokumentacji szkolnej; 

5) ocena wystawiona w powyższym trybie nie może być niższa od oceny przewidywanej; 

3. Warunki uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) uczeń nie może być niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

z żadnego przedmiotu; 

2) uczeń nie może popełnić czynu przestępczego; 

3) uczeń nie naraża zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych osób. 

4. Tryb uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych lub 

końcowych z zachowania zwraca się do wychowawcy oddziału z pisemną prośbą 

zawierającą uzasadnienie podwyższenia oceny klasyfikacyjnej; 

2) wychowawca po otrzymaniu prośby maksymalnie w ciągu 2 dni sprawdza czy uczeń 

spełnia wymagania formalne i przeprowadza konsultacje z innymi nauczycielami 

uczącymi w danym oddziale oraz z uczniami tego oddziału; 

3) fakt przeprowadzenia konsultacji zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym; 

4) po sprawdzeniu powyższych danych wychowawca informuje ucznia o odmowie 

podwyższenia oceny lub ponownie ustala ocenę zachowania ucznia; 

5) ocena wystawiona w powyższym trybie nie może być niższa od oceny przewidywanej; 

6) dokumentację w powyższej sprawie wychowawca przechowuje zgodnie z przepisami 

dotyczącymi dokumentacji szkolnej. 
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§ 63 

Zasady i procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 

1. Egzamin klasyfikacyjny można przeprowadzić w następujących przypadkach: 

1) uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą; 

2) uczeń nie został klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

ponieważ brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja; 

3) przy przechodzeniu ucznia ze Szkoły publicznej lub Szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

Szkoły publicznej jednego typu do Szkoły publicznej innego typu; 

4) przy przechodzeniu ucznia ze Szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień Szkoły 

publicznej. 

2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny  

z dyrektorem Szkoły: 

1) uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania; 

2) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły w skład 

której 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 egzamin. 

3) w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej Szkole na zajęcia z języka 

obcego nowożytnego, dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego 

języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej Szkole, w porozumieniu z dyrektorem 

tej Szkoły; 

4) dla takiego ucznia nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

b) zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz 

c) dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

5) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej 

5. W przypadku wymienionym w ust.1.3) można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Decyzję 

podejmuje dyrektor Szkoły. 

6. W przypadku wymienionym w ust.1.4) należy przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów wymienionych w ust. 3–6 przeprowadza komisja, w której 

skład wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 



57 
 

12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 

13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 8, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora Szkoły. 

16. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem przypadku, 

gdy jest to ocena niedostateczna (wtedy stosuje się §8) lub gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą 

zastrzeżenia co do trybu ustalenia oceny (wtedy stosuje się §9). 

17. Sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego do wglądu uczniowi 

lub jego rodzicom: 

1) komisja przeprowadzająca egzamin udostępnia dokumentację uczniowi tuż po ogłoszeniu 

wyniku egzaminu i uzasadnia wystawioną ocenę poprzez przekazanie uczniowi punktacji 

zadań części pisemnej i ustny komentarz; 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców do dyrektora Szkoły dokumentacja dotycząca 

egzaminu poprawkowego może też być im udostępniona w późniejszym terminie – nie 

później niż 5 dni roboczych od daty egzaminu; wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni 

roboczych od daty egzaminu; 

3) uczeń lub rodzice zapoznają się z dokumentacją w pomieszczeniu wyznaczonym przez 

dyrektora w obecności wyznaczonej przez niego osoby; dopuszcza się udostępnienie 

części pisemnej egzaminu w formie kopii. 

 

§ 64 

Zasady i procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego  

z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły, w której skład 

wchodzą: 

1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

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

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

dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły. 

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłoszą do dyrektora zastrzeżenia co do zgodności 

sposobu ustalenia oceny z przepisami. Wtedy stosuje się przepisy zawarte w §9. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję, o której mowa w §9 ust. 3, jest ostateczna. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału programowo 

wyższego i powtarza oddział. 

13. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. Sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej egzaminu poprawkowego do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom: 

1) komisja przeprowadzająca egzamin udostępnia dokumentację uczniowi tuż po ogłoszeniu 

wyniku egzaminu i uzasadnia wystawioną ocenę poprzez przekazanie uczniowi punktacji 

zadań części pisemnej i ustny komentarz; 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców do dyrektora Szkoły dokumentacja dotycząca 

egzaminu poprawkowego może też być im udostępniona w późniejszym terminie – nie 

później niż 5 dni roboczych od daty egzaminu; wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni 

roboczych od daty egzaminu.  

3) uczeń lub rodzice zapoznają się z dokumentacją w pomieszczeniu wyznaczonym przez 

dyrektora w obecności wyznaczonej przez niego osoby; dopuszcza się udostępnienie 

części pisemnej egzaminu w formie kopii. 

§ 65 

Zasady i procedury przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 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 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), przeprowadza się 

w formie pisemnej i ustnej. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą: 

1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2), wchodzą: 

1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

10. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

11. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

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

w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. 

17. Z posiedzenia komisji powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

sporządza się protokół, zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

18. Protokoły, o których mowa w ust. 15 i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

19. Sposób udostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 15–17 do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom: 

1) komisja przeprowadzająca sprawdzian udostępnia dokumentację uczniowi tuż po 

ogłoszeniu wyniku sprawdzianu i uzasadnia wystawioną ocenę poprzez przekazanie 

uczniowi punktacji zadań części pisemnej i ustny komentarz; 
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2) na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców do dyrektora Szkoły, dokumentacja może 

też być im udostępniona w późniejszym terminie – nie później niż 5 dni roboczych od 

daty sprawdzianu lub posiedzenia komisji; wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni 

roboczych od daty egzaminu lub posiedzenia komisji.  

3) uczeń lub rodzice zapoznają się z dokumentacją w pomieszczeniu wyznaczonym przez 

dyrektora w obecności wyznaczonej przez niego osoby; dopuszcza się udostępnienie 

części pisemnej sprawdzianu w formie kopii. 

§ 66 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć obowiązkowych 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

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

2. Dyrektor Szkoły 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. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. l , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

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

7. Pozostałe zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności oraz formy stosownych 

wpisów w dzienniku wyznacza „Regulamin zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

na zajęciach szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku”. 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIXX  

CCEERREEMMOONNIIAAŁŁ  SSZZKKOOLLNNYY  

§ 67 

1. Szkoła posiada sztandar i hymn Szkoły. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie  

w gmachu Szkoły. 

2. Opiekę nad sztandarem sprawuje poczet sztandarowy. Poczet sztandarowy pełni funkcje 

reprezentacyjną. Wraz z opiekunami i dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza 

terenem Szkoły. 

3. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i rezerwowego, po trzy osoby w każdym 

(chorąży: jeden uczeń, asysta: dwie uczennice). 

4. W skład pocztu głównego wchodzą uczniowie klas trzecich, którzy w poprzednim roku stanowili 

poczet rezerwowy. W skład pocztu rezerwowego wchodzą uczniowie klas drugich, których 

typowali wychowawcy oddziałów. Stanowi on wsparcie dla pocztu zasadniczego. Członków 

obydwu składów pocztu sztandarowego zatwierdza rada pedagogiczna. 

5. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego 

zaszczytu tj.: 

1) mający przynajmniej dobre wyniki w nauce, 
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2) odznaczający się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją, 

3) wyróżniający się aktywnością społeczną w środowisku szkolnym, 

4) w miarę możliwości osoby mieszkające w Płońsku (dyspozycyjność pocztu w nagłym 

wypadku losowym). 

6. Kadencja pocztu zasadniczego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego ostatnich klas liceum do chwili przekazania sztandaru nowemu 

pocztowi. Poczet rezerwowy przejmuje obowiązki pocztu głównego w dniu zakończenia roku 

szkolnego przez uczniów klas maturalnych. 

7. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.  

W takim wypadku należy dokonać uzupełnienia składu pocztu o nowych członków. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię 

2) białe rękawiczki. 

9. Uczniowie wchodzący w skład pocztu, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych  

i pozaszkolnych, powinni posiadać strój galowy tj. chłopcy: garnitur ciemny i białą koszulę 

dziewczęta: białe bluzki i czarne spódnice lub czarne sukienki 

10. Pocztami sztandarowymi opiekują się: koordynator i opiekunowie. Koordynator odpowiedzialny 

jest za przygotowanie pocztów do uroczystości i wskazania opiekunów , którzy sprawują opiekę 

nad uczniami poza Szkołą. 

11. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach na stałe wpisanych w harmonogram pracy 

Szkoły oraz miejskich i powiatowych obchodach świąt narodowych, w tym w szczególności: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Patrona; 

3) Pożegnanie Absolwentów; 

4) zakończenie roku szkolnego;  

5) święta i uroczystości państwowe i religijne; 

6) msze św. z okazji uroczystości rocznicowych; 

7) msze i uroczystości pogrzebowe pracowników i uczniów Szkoły; 

8) na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

§ 68 

Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości  

1. Osoba prowadząca uroczystość prosi wszystkich o powstanie; wszyscy obecni wstają i przyjmują 

postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wprowadza sztandar. Poczet zajmuje miejsce na scenie, 

przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. 

2. Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę: „Do hymnu” – odśpiewane lub 

odtworzone zostają: hymn państwowy i hymn Szkoły W trakcie hymnu sztandar jest pochylony 

pod kątem 45 stopni. 

3. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnów prowadzący podaje kolejną komendę: „Po hymnie” – 

uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

4. Na zakończenie uroczystości na znak prowadzącego wszyscy obecni wstają. Na komendę: „Poczet 

sztandarowy wyprowadzić” – poczet opuszcza salę. 

5. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystości Pożegnania 

Absolwentów. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, przy zachowaniu 

wcześniej omówionych komend. Następnie prowadzący uroczystość podaje komendę: „Poczet 

sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp” –  wchodzi na scenę nowy skład pocztu i ustawia 

się w następującym porządku: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych 

płaszczyzn sztandaru.  

Jako pierwszy zabiera głos absolwent dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego: 

 

Przekazujemy Wam ten sztandar, wierząc, że będziecie kontynuować tradycję naszego 

Liceum, a także wzbogacać jego historię. 

 

Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:  
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Przyjmujemy ten sztandar i zobowiązujemy się godnie i z honorem reprezentować 

nasze Liceum, a także wytrwale pielęgnować jego tradycje. 

 

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje 

sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru, po tym 

absolwent  przekazuje mu sztandar. Stary skład pocztu schodzi ze sceny. 

§ 69 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych  

1. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, w obecności całej społeczności szkolnej, odbywa 

się podczas uroczystości Dnia Patrona.  

2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy uczniowie, 

nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, 

który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu 

prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za dyrektorem Szkoły 

rotę ślubowania. 

3. Rota ślubowania: 

Ślubujemy Tobie, Ojczyzno, poświęcać wszystkie swoje siły i entuzjazm 

młodości, służyć najlepszą nauką i pracą.  

(Wszyscy – ślubujemy) 

Ślubujemy, że pozostaniemy wierni tysiącletnim postępowym tradycjom 

narodu polskiego, że wysoko będziemy nieść sztandar naszych Ojców.  

(Wszyscy – ślubujemy) 

Ślubujemy w murach tej Szkoły wzbogacać swój umysł i umiejętności, uczyć 

się koleżeńskości, szacunku dla człowieka, uczciwości, rzetelności i odwagi, 

dbać o honor swojej Szkoły, wzbogacać jej najlepsze tradycje.  

(Wszyscy – ślubujemy) 

Ślubujemy czcić imię Patrona naszej Szkoły, który nad wszystko ukochał swój 

naród i ziemię ojczystą, i który będzie dla nas wzorem niespożytej aktywności 

społecznej i głębokiego patriotyzmu.  

(Wszyscy – ślubujemy) 

§ 70  

 

1. Szkoła kontynuuje i rozwija tradycję szkolną, poprzez: 

1) udział uczniów w obchodach świąt narodowych, a szczególnie 1 września, 11 listopada  

i 3 maja; 

2) opiekę uczniów nad grobami zmarłych nauczycieli i pracowników Szkoły; 

3) organizację Dnia Patrona (15 listopada), w ramach którego odbywa się:  

a) ślubowanie klas pierwszych Liceum; 

b) wręczenie każdemu uczniowi klas pierwszych tarcz szkolnych jako symbol przyjęcia 

do społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku; tarcza 

zawiera następujące informację: nazwę Szkoły i lata szkolne; 

4) wręczenie absolwentowi, który rozsławił imię Szkoły na arenie krajowej, odnosząc 

sukcesy, medalu „Primus Inter Pares”; medale są przyznawane na wniosek dyrektora 

Szkoły, nauczycieli lub samorządu uczniowskiego; wyróżnienie to nie musi być 

przyznawane każdego roku; 

5) rozstrzygnięcie  konkursów literackich i artystycznych poświęconych Patronowi; 

6) prelekcje, wykłady, spotkania z pracownikami naukowymi lub innymi osobami 

zajmującymi się twórczością Henryka Sienkiewicza; 
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7) organizację Dnia Edukacji Narodowej (14 października) w odbywają się uroczystości 

przygotowaną przez samorząd uczniowski; 

8) organizację Dnia Samorządu (1 czerwca) samorząd uczniowski organizuje Dzień 

Samorządu;  

9) organizację uroczystości Pożegnania Absolwentów(odbywa się w maju, po zakończeniu 

egzaminów maturalnych) w trakcie uroczystości wręcza trzem najlepszym uczniom 

medale z napisem „Maxima Cum Laude”; podstawowym kryterium przy przyznawaniu 

tego wyróżnienia jest wysokość średniej ocen z przedmiotów zapisanych na świadectwie 

maturalnym; medale noszą nazwy: złoty, srebrny i brązowy. 

2. Szkoła ma swój hymn, który prezentowany jest w trakcie uroczystości szkolnych, po hymnie 

narodowym.  

Hymn szkolny: 

Sztandar Szkoły dziś my uczniowie 

Z dumą na maszt najwyższy wzniesiemy. 

My – Noblisty potomkowie… 

Od lat stu wiernie trwa Sienkiewicza brać! 

 

Zachowamy na wieki ojców imię, 

Płońska młodzież niech na kraj cały słynie. 

Niechaj cel wspólny nam przyświeca we wszystkie dni, 

Zdobędziemy każdy szczyt! 

3. Budynek Szkoły dekorowany jest flagami państwowymi: 

1) w święta państwowe i szkolne; 

2) na czas wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych; 

3) na wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym (np. podczas żałoby narodowej). 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XX  

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE  

§ 71 

1. Sprawy nieujęte w statucie określane są odrębnymi przepisami prawa. 

2. Statut obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły, uczniów i ich rodziców. 

3. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna. 

4. Statut jest dostępny na stronie internetowej Szkoły. Wszystkim zainteresowanym osobom jest  

także udostępniany w bibliotece szkolnej (w formie papierowej). 


