Statut
II Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Staszica w Starachowicach
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Statut opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
Oświatowe, Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 21.05.2001 w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr
61 poz. 624 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca
2005r w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52 poz.
466), Rozporządzenie MEN 10 czerwca 2015 w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkołach
publicznych
I.

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1.1. Szkoła nosi nazwę:
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach.
1.2. Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia, o „szkole” lub
„liceum”, należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Staszica w Starachowicach.
1.3. W szkole obowiązuje ceremoniał szkolny, którego elementem jest
ślubowanie klas I.
§ 2.1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 12 w Starachowicach.
§ 3.1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Starachowicki.
3.2. Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.
3.3. Ilekroć w Statucie jest mowa, bez bliższego określenia o organie
prowadzącym szkołę, należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe
w Starachowicach.
3.4. Ilekroć w Statucie jest mowa, beż bliższego określenia o organie
nadzorującym szkołę należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty
w Kielcach.
§ 4.1. Liceum kształci młodzież w cyklu trzyletnim na podbudowie
sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum.
4.2. Nauka prowadzona jest w klasach organizowanych zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych.
4.3. W zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów na części zajęć
edukacyjnych realizowany jest rozszerzony program nauczania.
II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr
256, z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach
wydanych na jej podstawie.
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§ 6. W zakresie kształcenia szkoła w szczególności:
1) umożliwia rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych
zawartych w podstawie programowej.
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa maturalnego.
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia związanego z wybranym zawodem przez:
a) kontakt z absolwentami szkoły kontynuującymi naukę na
różnych kierunkach wyższych uczelni,
b) współpracę szkoły z wyższymi uczelniami,
c) prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej,
d) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
4) umożliwia młodzieży rozwijanie swoich
zainteresowań przez:
a) edukację w klasach z rozszerzonym programem nauczania
w przedmiotach,
b) dodatkowe zajęcia w pracowni komputerowej, zespołach
artystycznych, zespołach sportowych,
c) opiekę i pomoc dydaktyczną uczniom uczestniczącym w ruchu
olimpijskim w zakresie poszczególnych przedmiotów.
5) umożliwia uczniom wybitnie uzdolnionym naukę według
indywidualnego toku nauczania i ukończenie szkoły w skróconym
czasie.
6) umożliwia realizowanie indywidualnych programów autorskich
opracowanych przez nauczycieli, pomaga w ich prawidłowej realizacji.
7) umożliwia uczniom napotykającym z różnych przyczyn na trudności
w opanowaniu materiału programowego danej klasy zdobycie wiedzy
i umiejętności przez:
a) indywidualne podejście do ucznia – dostosowanie tempa i metod
pracy do możliwości ucznia,
b) stymulowanie pracy zespołów samopomocy koleżeńskiej,
§ 7.1. Do zadań wychowawczych realizowanych przez szkołę należy
w szczególności:
1) kształtowanie środowiska wychowawczego przez:
a) kontakty z rodzicami (indywidualne i na zebraniach rodziców) celem
zdobywania pełnych informacji o uczniu, jego zdolnościach,
problemach,
warunkach
życiowych,
zdrowotnych
oraz
podejmowanie jednolitych działań wychowawczych,
b) propagowanie właściwych form wypoczynku i organizacji czasu
wolnego,
c) organizowanie turystyki szkolnej,
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d) umożliwienie korzystania z dziedzictwa kulturowego w formie
udziału w spektaklach teatralnych, koncertach, seansach
filmowych, wystawach itp.,
e) rozbudzenie zainteresowań współczesną kulturą i sztuką przez
promowanie wartościowych książek, umiejętnego korzystania
z programów TV itp.,
f) zachęcanie młodzieży do kreowania życia kulturalnego szkoły,
inspirowanie jego treści i form.
7.2. Kształtowanie szacunku dla innych ludzi i tolerancji wobec ich
odmiennych postaw, poglądów i przekonań religijnych m. in. przez
przestrzeganie zasad całkowitej dobrowolności uczestnictwa w nauce
religii, przy czym uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce
religii lub nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek
i w jakiejkolwiek formie.
7.3. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz wpajanie
przywiązania do chlubnych tradycji narodowych przez m. in.
a) organizację i uczestnictwo w świętach i rocznicach narodowych,
b) przybliżanie wzorców osobowych wybitnych Polaków,
c) odwiedzanie miejsc pamięci narodowej,
d) stała troska o poszanowanie i czystość języka ojczystego.
7.4. Kształtowanie postaw proeuropejskich, poczucia przynależności
Polaków do rodziny narodów Europy i jedności kultury europejskiej,
7.5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
człowieka oraz uświadamianie zagrożeń ekologicznych przez:
a) organizowanie turystyki szkolnej (rajdy, wycieczki itp.) mającej na
celu poznawanie przyrody i kształtowanie szacunku dla niej,
b) organizowanie zajęć edukacyjnych kształtujących właściwą
postawę ekologiczną,
c) uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach ekologicznych,
7.6. Propagowanie i organizacja wolontariatu.
7.7. Utrzymywanie stałego kontaktu z emerytami – nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły, zapraszanie ich do udziału w ważniejszych
uroczystościach szkolnych.
7.8. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej m. in.
przez działanie pedagoga szkolnego w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów,
2) analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
3) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom
odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
4) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, i innymi
instytucjami realizującymi zadania opiekuńczo
wychowawcze,
5) prowadzenia działań integrujących i wzmacniających uczniów
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6) zapobiegania niepowodzeniom szkolnym przez:
a) stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną, przeprowadzanie badań specjalistycznych w
miarę potrzeb,
b) prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla uczniów,
nauczycieli i rodziców,
c) organizację zajęć z zakresu preorientacji zawodowej,
d) organizowanie zajęć z zakresu sposobów uczenia się i
technik pracy umysłowej,
e) rozpoznawanie środowisk rodzinnych, analizę frekwencji na
zajęciach lekcyjnych, kontaktów z grupami nieformalnymi.
7) Podejmowania działań zmierzających do zapobiegania zjawiskom
patologii społecznej i niedostosowania społecznego, w tym:
a) rozpoznawania uczniów ze środowisk patologicznych,
b) współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się
profilaktyką uzależnień,
c) przeprowadzania lekcji wychowawczych na temat zagrożeń
narkomanią, dopalaczami, cyberprzemocą i AIDS.
8) Podejmowania działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
§ 8.1. Zadania opiekuńcze szkoły są realizowane odpowiednio do wieku ucznia
i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w
szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
8.2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych i przerw, a także w czasie imprez szkolnych i klasowych
oraz wycieczek i rajdów, przy czym:
1) w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie przebywają
w pracowniach, salach sportowych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia,
2) nauczyciel prowadzący zajęcia może, w razie konieczności, opuścić
salę powierzając, na czas swej nieobecności, opiekę nad uczniami
innemu nauczycielowi,
3) w czasie przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele pełniący
dyżur na korytarzach,
4) podczas imprez szkolnych i zajęć poza terenem szkoły opiekę nad
uczniami sprawują nauczyciele organizujący te imprezy i zajęcia.
Mogą oni do pomocy angażować także rodziców.
5) Liczbę nauczycieli – opiekunów w zależności od liczebności grup
młodzieży określają odrębne przepisy
8.3. W celu zapewnienia indywidualnej opieki nad
uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole, szkoła podejmuje
działania obejmujące:
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1) prowadzenie teczki wychowawcy klasy
2) sporządzanie imiennego wykazu uczniów wymagających różnych
form pomocy
8.4. W miarę posiadanych środków finansowych szkoła przy pomocy swych
organów udziela uczniom pomocy materialnej w formie:
1) stypendiów naukowych,
2) stypendiów socjalnych,
3) jednorazowych zapomóg,
Tryb postępowania w tej sprawie określony jest w regulaminie rady
pedagogicznej i rady rodziców.
§ 9.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli – „wychowawcy” – uczącemu
w tym oddziale.
9.2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności
wskazane jest, by wychowawca prowadził swój oddział w całym cyklu
kształcenia.
9.3. Uczniowie i ich rodzice mają prawo sugerować zmianę nauczyciela
–
wychowawcy.
9.4. W takim przypadku, dokładnie i zasadnie umotywowany wniosek
składają do dyrektora szkoły, który po przeprowadzeniu rozpoznania
ostatecznie podejmuje decyzję o zmianie bądź pozostawieniu nauczyciela
- wychowawcy w danej klasie.
III.

ORGANY SZKOŁY

§ 10.1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
4) samorząd uczniowski
§ 11.1 Do kompetencji i zadań dyrektora szkoły należy:
1) kierowanie działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły
i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących oraz uchwał, decyzji i zarządzeń organu
prowadzącego i nadzorującego,
4) tworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania samorządu
uczniowskiego
5) tworzenie warunków do realizacji zadań i doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
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6) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi
szkole,
7) skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
11.2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych
pracowników zatrudnionych w szkole i decyduje o:
1) zatrudnianiu i zwalnianiu z pracy,
2) przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych,
3) występowaniu z wnioskami o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
11.3 .Dyrektor szkoły wykonując swe zadania współpracuje ze wszystkimi
organami szkoły.
§ 12. W liceum utworzono stanowisko zastępcy dyrektora szkoły, do
którego
kompetencji należy:
a) odpowiedzialność za całokształt pracy wychowawczej w szkole,
b) hospitowanie zajęć nauczycieli,
c) nadzór i kontrola rozliczenia godzin ponadwymiarowych
nauczycieli etatowych i niepełnozatrudnionych,
d) nadzór nad pracą szkolnej komisji stypendialnej,
e) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem, przechowywaniem
i zabezpieczeniem dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne,
arkusze ocen),
f) czuwanie nad realizacją planów dydaktyczno- wychowawczych,
g) nadzór i kontrola nad organizacją olimpiad i pracą kół
zainteresowań itp.,
h) pełnienie obowiązków dyrektora szkoły podczas jego
nieobecności,
i) niezwłoczne informowanie dyrektora o zauważonych lub
stwierdzonych nieprawidłowościach, brakach i nadużyciach.
§ 13.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
w celu doskonalenia pracy szkoły.
13. 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
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1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.
13.3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do
organu prowadzącego szkołę odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora
o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.
13.4. W przypadkach określonych w ust. 3 organ prowadzący szkołę lub
dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
w ciągu 4 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
13.5 Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie
może być sprzeczny z niniejszym statutem.
13.6 Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
§ 14.1. W liceum działa Rada Rodziców.
W skład Rady rodziców wchodzą rodzice – członkowie rad
klasowych
wybrani na zebraniach rodzicielskich w zespołach
klasowych.
14.2. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i
dyrektora
szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw szkoły.
14.3. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek
rodziców oraz innych źródeł.
14.4. Rada rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może
być
sprzeczny ze statutem szkoły.
14.5. Praca Rady Rodziców przebiega wg Regulaminu Rady Rodziców.
§ 15.1. W liceum prowadzi działalność samorząd uczniowski, który
tworzą
uczniowie szkoły.
15.2. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w
szczególności
dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów
wymienionych
w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”.
15.3. Samorząd uczniowski działa w oparciu o opracowany
oddzielnie
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 16.1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego
i autonomicznego działania i podejmowania decyzji w granicach
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swoich kompetencji i zgodnie ze statutem szkoły.
16.2. Wszelkie sytuacje konfliktowe między organami szkoły są
rozstrzygane
wewnątrz szkoły.
16.3. W celu rozstrzygnięcia sporu należy:
1) doprowadzić do spotkania stron konfliktu,
2) rozpatrzyć drobiazgowo przyczyny i genezę sporu przyjmując
argumentację obu stron,
3) przedstawić przepisy i normy prawne dotyczące istoty konfliktu,
4) doprowadzić do kompromisowego rozwiązania sporu.
16.4. W przypadku szczególnych konfliktów między radą pedagogiczną
a dyrektorem szkoły lub radą rodziców, rozstrzygnięcia dokonuje
organ
prowadzący szkołę na wniosek jednej ze stron.
16.5. Za prawidłowe i harmonijne współdziałanie organów szkoły
odpowiada dyrektor.
§ 17.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia młodzieży.
17. 2. Rodzice zapoznawani są przez wychowawców klasy z:
1) statutem szkoły
2) planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły i klasy na dany rok
szkolny,
3) szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania
wewnątrzszkolnego.
17.3. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania informacji na temat wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2) otrzymania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia swoich dzieci,
4) wyrażania i przekazywania szkołą opinii na temat pracy szkoły.
17. 4. Szkoła udziela informacji rodzicom na temat postępów uczniów w
nauce i ich zachowania.
IV.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno
–
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i
letnich
określają odrębne przepisy.
18. 2. Dyrektor liceum opracowuje każdego roku arkusz organizacyjny
szkoły
na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu
finansowego
szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ
prowadzący szkołę.
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18. 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w
szczególności
liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk
kierowniczych,
ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć finansowych
ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
18.4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony
z określonej liczby uczniów, którzy w jednorocznym kursie
nauki
danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych
do
użytku szkolnego.
18.5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych
zajęć
dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład
zajęć
ustalony przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad
ochrony
zdrowia i higieny pracy.
18.6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno
wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
18.7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
18.8. Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy, przy czym
warunki podziału określają odrębne przepisy.
18.9. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, nauczanie
języków obcych, informatyka, koła zainteresowań i inne
zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza
systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek
i wyjazdów. Zajęcia te mogą być prowadzone w ramach posiadanych
przez szkołę środków finansowych.
§ 19.1. Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych
kształcących
nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie
pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub –
za jego
zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
§ 20.1. Biblioteka liceum jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych
szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu
wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy
w regionie.
20. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy
szkoły oraz rodzice, po uprzednim założeniu karty
czytelnika na
podstawie legitymacji uczniowskiej, dowodu osobistego.
20.3. Pomieszczenia bibliotek szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
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2) korzystanie ze zbiorów w czytelni, a także wypożyczanie ich poza
bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
20.4. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:
1) gromadzenie oraz biblioteczne opracowywanie zbiorów,
2) dbałość o zabezpieczenie i konserwację zbiorów bibliotecznych,
3) przeprowadzanie selekcji księgozbioru,
4) organizacja warsztatu informacyjnego biblioteki, w tym prowadzenie
katalogu elektronicznego
5) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki szkolnej:
a) dziennika biblioteki,
b) statystyki wypożyczeń,
c) dziennika czytelni,
6) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
7) działalność informacyjna oraz propagowanie zbiorów biblioteki
i czytelnictwa,
§21.1. Szkoła może dokumentować przebieg zajęć edukacyjnych w dziennikach
tradycyjnych lub dziennikach elektronicznych.
21.2. Dziennik elektroniczny może funkcjonować w liceum za pośrednictwem
firmy zewnętrznej współpracującej ze szkołą. Podstawą działania
dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora liceum
i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej
system dziennika elektronicznego.
21. 3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych
umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa
odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego,
pracownicy liceum, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji
i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im
danych.
Szczegółową odpowiedzialność stron reguluje zawarta między stronami
umowa i przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
§22.1. W Szkole działa Szkolny Wolontariat.
22.2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie
i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz
potrzebujących pomocy.
22.3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku
lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po
uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
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22.4. Opiekunem Szkolnego Wolontariatu jest Pedagog Szkolny. W razie
potrzeby Dyrektor Szkoły może wyznaczyć jako opiekuna innego nauczyciela.
22.5. Wolontariusze wybierają w porozumieniu z Opiekunem Przewodniczącego
Szkolnego Wolontariatu.
22.6. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;
2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
3) rodziców;
4) inne osoby i instytucje.
6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu
reguluje odrębny regulamin.
V.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM

§ 23.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i
opiekuńczą,
jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz
bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
23.2. Do zadań nauczycieli należy:
1) zapoznanie ucznia z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi
z realizowania w szkole programu nauczania,
2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie
wykonywanych obowiązków
3) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
4) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
i zainteresowań,
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe
traktowanie wszystkich uczniów,
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
8) doskonalenie własnego warsztatu pracy
9) Sporządzanie rozkładów materiału nauczania zgodnych z podstawą
programową i realizowanym programem,
10) Systematyczne przygotowywanie się do zajęć pod względem
merytorycznym i dydaktycznym.
§ 24.1. Nauczyciele mają prawo do ubiegania się i uzyskania kolejnych
stopni
awansu zawodowego.
24.2. Postępowanie w sprawie awansu zawodowego regulują
odrębne
przepisy.
§ 25.1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe i zadaniowe.
25.2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły.
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25.3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na
wniosek członków zespołu.
25.4. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także
podręczników z danego przedmiotu,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu,
3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu,
3) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego,
autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
4) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a
także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
6) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły.
25.5. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły.
§ 26.1 Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego
uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami
społeczności szkolnej,
4) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów,
5) współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie doradztwa
zawodowego.
6) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji przebiegu
nauczania i odpowiedzialność za jej stan.
26.2. Wychowawca realizuje zadania wymienione w ust. 1 przez:
1) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różnych form życia zespołowego, rozwijającego jednostki
i integrującego zespół uczniowski,
b) realizację zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy.
26.3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego
klasie,
uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze.
26.4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych,
2) pomocy w działaniach wychowawczych
3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.
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26.5. W sprawach bieżących rodzice mogą się kontaktować z wychowawcą
w każdym dniu szkolnym, z nauczycielami w wyznaczonym przez
nauczyciela dniu tygodnia.
26.6. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do troski o bezpieczeństwo
uczniów i podejmowania działań zmierzających zapobieganiu
jakimkolwiek zagrożeniom tego bezpieczeństwa.
§ 27.1 Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom
wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i
słuchaczom, a także współpraca w tym zakresie z poradnią psychologicznopedagogiczną,
4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia
się,
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi
organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły,
7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętymi programami:
wychowawczego szkoły oraz profilaktyki,
8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz
prezentacja oceny radzie pedagogicznej.
§26.2. Do zadań pedagoga szkolnego jako doradcy zawodowego należy ponadto:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na
informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i
kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania
kariery i podjęcia roli zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez
szkołę i placówkę,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości
działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.
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VI.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 28.1. Do liceum uczęszczają uczniowie od 16 roku życia, po
ukończeniu
gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
§ 29. Prawa i obowiązki ucznia.
29.1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności w sprawach osobistych,
rodzinnych i koleżeńskich,
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie
z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno – wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności
dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych
i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, także
reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami
i umiejętnościami,
g) sprawiedliwej i obiektywnej, jawnej i prowadzonej na bieżąco
oceny swej wiedzy i umiejętności oraz pomocy w przypadku
trudności w nauce,
h) korzystania z poradnictwa psychologicznego,
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych na ustalonych zasadach,
korzystania ze sprzętu, środków dydaktycznych oraz
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
j) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową
oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie
szkoły,
k) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
l) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
29.2. Uczeń liceum jest zobowiązany :
1) a) dbać o honor liceum, godnie je reprezentować oraz znać,
szanować i wzbogacać jego dobre tradycje,
b) przestrzegać przepisów prawa powszechnego i prawa szkolnego,
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c) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej
wiedzy,
d) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
i życiu szkoły,
e) przestrzegać punktualności,
2) a) przedkładać pisemne usprawiedliwienia nieobecności
wychowawcy nie później niż na pierwszej godzinie
wychowawczej po dniu ustania nieobecności, z uwzględnieniem
następujących zasad:
- nieobecność ucznia na zajęciach organizowanych przez szkołę
wymaga usprawiedliwienia,
- decyzję o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu
nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy po
zapoznaniu się z prośbą rodzica lub opiekuna prawnego ucznia
- prośba o usprawiedliwienie nieobecności powinna mieć formę
pisemną. Nie będą honorowane prośby niepodpisanych
własnoręcznie wydruków lub przesyłane drogą elektroniczną
(e-mail, sms, itp.),
- prośba o usprawiedliwienie powinna zawierać:
a. precyzyjne określenie daty/okresu nieobecności (dzień/dni
od – do, miesiąc, rok, a w szczególnym przypadku również
godziny lekcyjne),
b. konkretną przyczynę nieobecności,
c. uzasadnienie, w szczególnych przypadkach poparte
dokumentami potwierdzającymi, np. opinią lekarską,
d. własnoręczny podpis osoby uprawnionej.
b) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności
w przypadku:
a. nieterminowego przedłożenia prośby o usprawiedliwienie
(późniejszego niż pierwsza godzina wychowawcza po
okresie nieobecności),
b. zastrzeżeń dotyczących wiarygodności prośby,
o usprawiedliwienie (np. jej nieczytelności, podejrzenia
o nieautentyczność itd.), w takim przypadku konieczny jest
kontakt z rodzicem ucznia,
c. braków formalnych (daty, podpisu osoby uprawnionej,
podania przyczyny absencji),
f. wątpliwości dotyczących zasadności częstych
nieobecności i zwolnień z zajęć.
c) w przypadku wątpliwości dotyczących zasadności lub
autentyczności usprawiedliwienia nieobecności – poza prawnymi
opiekunami ucznia wychowawca klasy, może zwrócić się
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z prośbą o pomoc przy weryfikacji usprawiedliwienia do
pedagoga szkolnego.
3) a) prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z zaleceniami
nauczyciela, przynosić na lekcje podręczniki i pomoce naukowe,
b) wykonywać zlecone przez nauczyciela prace terminowo
i rzetelnie,
c) przestrzegać zasad higieny, estetyki i skromności codziennego
stroju i wyglądu w trakcie przebywania w szkole i na imprezach
szkolnych, także odbywających się poza liceum:
d) unikać niestosownego, nieskromnego lub wyzywającego stroju,
e) przestrzegać kompletności stroju galowego obowiązującego
w dniach uroczystości szkolnych:
a. dziewczęta: bluzka w stonowanym kolorze, ciemna spódnica
lub spodnie w kolorze czarnym lub granatowym,
obuwie wyjściowe,
b. chłopcy: koszula w stonowanym kolorze, spodnie (czarne,
granatowe, stalowe), obuwie wyjściowe,
f) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego i kultury
języka w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników liceum,
g) dbać o wspólne dobro, ład i porządek, a w przypadku
wyrządzenia szkody będącej aktem wandalizmu spowodować jej
usunięcie lub ponieść koszty jej usunięcia,
h) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,
przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji
i) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów,
a w szczególności:
a. przestrzegać zasad higieny osobistej,
b. właściwie zachowywać się w czasie przerw, zajęć
dydaktycznych, wycieczek klasowych i imprez szkolnych
c. nie spożywać alkoholu oraz napojów w rodzaju piwo
bezalkoholowe itp., nie palić papierosów w tym również
e-papierosów,
d. nie używać, nie posiadać i nie rozprowadzać narkotyków oraz
innych substancji psychotropowych tzw. „dopalaczy”,
e. przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się na terenie
szkoły, nie opuszczać terenu szkoły w godzinach
obowiązkowych zajęć lekcyjnych,
f. nosić w szkole obuwie zmienne,
g. informować przełożonych o wszelkich zagrożeniach
i wypadkach,
j) dostosować się do zakazu korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (tablety,
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smartfony) podczas lekcji oraz uroczystości szkolnych (z
wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy opiekujący się uczniami
nauczyciel wyrazi na to zgodę),
k) pełnić dyżury klasowe,
l) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
ł) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły,
kolegom,
m) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
4) Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie:
- pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna),
- osobiste zwolnienie ucznia ze szkoły przez rodzica
(prawnego opiekuna),
- telefoniczne zwolnienie przez rodzica (prawnego opiekuna),
- pisemne poinformowanie wychowawcy lub nauczyciela
uczącego przez pielęgniarkę szkolną o niedyspozycji ucznia na
podstawie decyzji Dyrektora bądź jego Zastępcy

VII.

WYRÓŻNIENIA, KARY I NAGRODY

§ 30.1 Szkoła nagradza uczniów:
1) za osiąganie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie,
2) wyróżniających się bardzo dobrą frekwencją (100%),
3) za osiąganie sukcesów konkursach i olimpiadach,
4) za wyróżnianie się w działalności artystycznej i sportowej,
5) za aktywny udział w organizowaniu życia społeczności szkolnej,
30.2. Formy nagród:
1) pochwała przed klasą,
2) pochwała przed społecznością całej szkoły,
3) pochwała na spotkaniu z rodzicami,
4) list pochwalny do rodziców ucznia, dyplomy uznania i nagrody
książkowe,
§ 31.1. Uczeń może zostać ukarany, jeżeli popełnił wykroczenie
przeciw
zasadom i postanowieniom zawartym w statucie szkoły:
1) upomnieniem wobec klasy,
2) naganą wobec klasy,
3) naganą wobec społeczności całej szkoły,
4) przeniesieniem do innej klasy, jeżeli istnieje taka możliwość,
31.2. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie
lub
zastosowaniu wobec niego kary.
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31.3. Uczeń ma prawo odwołać się na piśmie do dyrektora szkoły w ciągu
14
dni, jeżeli uważa karę za niezgodną z przepisami statutu.
31.4. Rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach
drastycznego
łamania postanowień statutu szkoły, jak również
działalności o dużej
szkodliwości społecznej może podjąć uchwałę
uprawniającą dyrektora
do skreślenia ucznia z listy, a szczególności:
1) za stosowanie przemocy fizycznej wobec innych,
2) za udostępnianie i picie alkoholu,
3) za rozpowszechnianie i używanie narkotyków,
4) za udowodnioną kradzież,
5) za umyślną dewastację mienia szkoły,
6) notoryczne opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (wagary) .
31.5. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły w formie
decyzji
administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
31.6. Uczniowi skreślonemu z listy uczniów przysługuje prawo do
odwołania
do Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji
o skreśleniu.
31.7. Uczeń może być skreślony z listy na prośbę rodziców ucznia lub ucznia,
jeżeli jest on pełnoletni.
31.8. Uczeń niepełnoletni skreślony z listy uczniów powinien być
poinformowany o obowiązku kontynuowania nauki oraz o tym, jakie ma
możliwości kontynuowania nauki.
VII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO.
§ 32. Ocena szkolna jest to wartościujący stosunek nauczyciela do stopnia
osiągnięć ucznia w zakresie wymagań programu przedmiotu lub
zachowania się. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych
ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz
formułowania oceny. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne
przepisy.
32.1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen
cząstkowych i śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,
a także informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów),
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ustalanie kryteriów oceny z zachowania i informowanie o nich
uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych),
1.3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali
i w formach przyjętych przez szkołę,
1.4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
1.5. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
warunków ich poprawiania,
1.6. ustalanie warunków i sposobów przekazywania
rodzicom/opiekunom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
32.2. Nauczyciele
2.1. Mają obowiązek:
2.1.a na początku roku szkolnego poinformować rodziców
i uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających
realizowanego przez nich programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2.1.b na początku roku szkolnego, na zebraniach poszczególnych
zespołów przedmiotowych ustalić szczegółowe kryteria ocen
dla każdego przedmiotu nauczania uwzględniając różne
formy pracy z uczniem (oceny bieżące, oceny z prac
klasowych, kontrolnych, sprawdzianów, testów itp.),
2.1.c w czasie roku szkolnego informowania uczniów o poziomie
ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2.1.d motywowania ucznia do dalszej pracy,
2.1.e systematycznego wystawiania ocen cząstkowych
w dzienniku lekcyjnym (w ilości proporcjonalnej do liczby
godzin danego przedmiotu w tygodniu),
2.1.f dostarczania rodzicom i innym nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
ucznia,
2.1.g przestrzegania zasady jawności oceny dla ucznia i jego
rodziców (opiekunów)
2.1.h krótkiego uzasadnienia oceny, pozwalającego uczniowi lepiej
zrozumieć stopień wypełnienia przez niego wymagań
edukacyjnych. Nauczyciel uzasadnia ocenę w formie
wypowiedzi ustnej w momencie jej wystawiania.
2.2 Mają prawo do decydowania w sprawie bieżącej, śródrocznej i
końcoworocznej oceny postępów ucznia również w przypadku
„unikania” przez ucznia różnych form kontroli stosowanych przez
nauczyciela.
1.2.

2.3 Ponoszą odpowiedzialność za rzetelną i sprawiedliwą ocenę
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postępów swoich uczniów i za informowanie rodziców o tej ocenie.
32.3. Uczniowie
3.1. Mają prawo do:
3.1.1 poinformowania ich o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanych programów nauczania,
3.1.2 poinformowania ich o kryteriach i zasadach
stosowanych przy ocenianiu przez poszczególnych
nauczycieli,
3.1.3 sprawiedliwości i jawności w ocenianiu,
3.1.4 zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia,
w miarę możliwości czasowej, tej prośby przez
nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,
3.1.5 do pomocy ze strony nauczyciela
w uzupełnieniu zaległości, jeśli powstały one
z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki
losowe, mniejsze zdolności),
3.1.6 uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji,
bezpośrednio po chorobie, bądź jeśli miały miejsce
wypadki losowe,
3.1.7 przy jednej godzinie lub dwóch godzinach przedmiotu
nauczyciel może wyrazić zgodę na jednorazowe
nieprzygotowanie się ucznia do lekcji w ciągu
okresu. Nieprzygotowanie obejmuje także zadania
domowe (nie dotyczy zapowiedzianych prac
klasowych), z zawieszeniem tego prawa w styczniu i
czerwcu przed klasyfikacją półroczną i końcową,
3.1.8 do niepytania z danego przedmiotu tego samego dnia,
jeżeli uczeń z tego przedmiotu otrzymał ocenę
niedostateczną,
3.1.9 do zwolnienia z pytania w dniu, w którym
wylosowano numer „nie pytany”, z wyłączeniem
zapowiedzianych prac klasowych oraz przedmiotów
nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo
i bieżącej pracy na lekcji,
3.1.10 do zwolnienia z pytania na dzień przed
uroczystościami szkolnymi, różnymi zawodami,
konkursami i w dniu uroczystości, jeżeli uczeń
bierze czynny udział w tych imprezach,
3.1.11 do zwolnienia z pytania na następny dzień po
wycieczce klasowej, która zakończyła się w godzinach
wieczornych oraz po zawodach sportowych i tydzień
po wymianie uczniowskiej.
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3.1.12 uczeń przygotowujący się do zawodów stopnia
okręgowego(wojewódzkiego) i centralnego olimpiad
i konkursów ma prawo skorzystania z tygodniowego
zwolnienia z zajęć lekcyjnych.
3.2. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za:
3.2.a. unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za
uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego
ocenienia ich postępów,
3.2.b uczeń jest zobowiązany do obecności na wszystkich
sprawdzianach, testach i pracach klasowych,.
§ 33. Klasyfikowanie śródroczne (semestralne) i końcoworoczne
33.1 Klasyfikowanie śródroczne.
1.1 Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku
szkolnego w styczniu. Dokładny termin klasyfikacji jest
proponowany corocznie przez Dyrektora Szkoły i wpisywany
w Plan pracy szkoły. W sytuacjach szczególnych możliwa jest
niewielka zmiana wpisanego w plan terminu. Zmiana taka powinna
być zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną.
1.2 Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania.
Ustala się oceny klasyfikacyjne wg następującej skali:
Stopień
Skrót literowy
Oznaczenie cyfrowe
Stopień celujący
cel
6
Stopień bardzo dobry
bdb
5
Stopień dobry
db
4
Stopień dostateczny
dst
3
Stopień dopuszczający
dp
2
Stopień niedostateczny
ndst
1
1.3. Kryteria ocen i wymagania szczegółowe uwzględniające specyfikę
poszczególnych przedmiotów ustalają i uzgadniają nauczyciele w
zespołach przedmiotowych
1.4. W ocenie bieżącej (cząstkowej) w sytuacjach wątpliwych dopuszcza
się rozszerzenie oceny o znak „+” i znak „- ”, przy czym, nie
powinno się używać plusów i minusów w stosunku do oceny
celującej i niedostatecznej. Plusów i minusów nie stosuje się w
klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej.
1.5. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1.5.a Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia
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przynajmniej jeden z warunków:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające
poza program nauczania danej klasy, samodzielnie i
twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania
nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza
program nauczania tej klasy,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim,
okręgowym albo krajowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia.
1.5.b Stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania w danej klasie,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i
praktycznie ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach.
1.5.c Stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował pełni wiadomości określonych programem
nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie
przekraczającym wymagania zawarte w podstawie
programowej,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje)
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
1.5.d Stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym
podstawy programowej,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne o średnim stopniu trudności.
1.5.e Stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu podstawy programowej w
zakresie zadań, treści lub osiągnięć, ale braki te nie
przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki,
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne
typowe o niewielkim stopniu trudności.
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1.5.f Stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w
podstawie programowej, a braki w wiadomościach i
umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu,
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
1.6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego
przedmiotu, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę
na rzecz kultury fizycznej.
1.7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej
poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom.
1.8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć WF, informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę, oraz
na czas określony w tej opinii.
1.8.a W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć WF, informatyki w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej (śródrocznej lub rocznej) wpisuje się
„zwolniony”.
1.9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
spełniającej warunki, o
których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy,
zwalnia ucznia z wadą
słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową
z nauki drugiego języka
obcego, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w
danym typie szkoły.
1.10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
1.11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
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klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
1.12. Oceny klasyfikacji rocznej lub śródrocznej nie powinny być
ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. Ocena
klasyfikacyjna to starannie przemyślana opinia oceniającego o
osiągnięciach ucznia oparta na dokładnej analizie jego pracy z
uwzględnieniem ocen cząstkowych.
1.13. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego
przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną
1.14. Specyfikę poszczególnych przedmiotów uwzględniają
opracowane w zespołach przedmiotowych dokładne kryteria ocen
będące aneksem do niniejszego regulaminu.
33.2 Klasyfikowanie końcowe odbywa się wg zasad podanych w
Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami
2.1. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele mają obowiązek
wpisania do dziennika wszystkich przewidywanych ocen rocznych
(śródrocznych. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej wychowawca informuje rodziców ucznia o
przewidywanych rocznych lub śródrocznych ocenach na podstawie
wpisanych przez nauczycieli propozycji ocen. Rodzice informowani są
w formie pisemnej bądź przez kontakt indywidualny. Rodzice i
opiekunowie powinni uczestniczyć w zebraniach. Rodzic, który z
ważnych powodów nie mógł uczestniczyć w zebraniu jest zobowiązany
do niezwłocznego kontaktu z wychowawcą. Nieobecność rodzica na
zebraniu i brak kontaktu z wychowawcą zwalnia szkołę z obowiązku
przekazania informacji rodzicowi w obowiązującym w szkole terminie.
2.2.
Informacje o przewidywanych dla ucznia ocenach mogą być
udostępnione rodzicom/opiekunom za pośrednictwem dziennika
elektronicznego.
2.3. W celu uzyskania wyższej oceny (semestralnej) rocznej niż
zaproponowana przez nauczyciela uczeń musi mieć napisane
i ocenione wszystkie sprawdziany.
Jednocześnie zaproponowana ocena semestralna (roczna) nie może
wynikać jednoznacznie z ocen cząstkowych.
2.5. Jeżeli uczeń nie zgadza się z zaproponowaną oceną semestralną
lub roczną i spełnia warunek z pkt 2.3 , wówczas ma prawo do
jednorazowej poprawy w terminie i formie ustalonej przez
nauczyciela.
2.6. Jeśli uczeń nie zgada się z wystawioną oceną półroczną lub
roczną ma prawo do egzaminu sprawdzającego.
2.7. Egzamin sprawdzający:
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2.8.

2.9.

2.7.a. może zdawać uczeń, który nie zgadza się z roczną
propozycją oceny z danego przedmiotu podaną przez
nauczyciela tego przedmiotu i spełnia warunek z pkt.
2.3
2.7.b. w tym celu uczeń do godz. 8.00 następnego dnia
roboczego po wpisaniu propozycji oceny do dziennika
musi złożyć podanie do Dyrektora szkoły
o wyznaczenie egzaminu sprawdzającego i zaznaczyć
w nim na jaką ocenę chce zdawać egzamin.
2.7.c. Egzamin sprawdzający dla ucznia przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności
wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2.7.d. Uczeń zdaje egzamin w formie pisemnej z zakresu
materiału obejmującego treści których dotyczy
wystawiona ocena zgodnie z wymaganiami podanymi
w przedmiotowym systemie oceniania na każdą ocenę.
2.7.e. Wyjątek stanowią następujące przedmioty: WF, języki
obce i informatyka, z których formę egzaminu
sprawdzającego ustala wskazany przez Dyrektora
zespół.
2.7.f. Informację o egzaminie sprawdzającym należy
odnotować w dzienniku lekcyjnym na stronie
przeznaczonej na notatki.
2.7.g. Nauczyciel egzaminujący ma obowiązek
przechowywania pracy ucznia do końca danego roku
szkolnego.
Uczeń, który w wynikach klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy:
2.9.a. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej
oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki
oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2.9.b. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor
szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
2.9.c. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego, promować do klasy programowo
wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu

27

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem
nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
2.10. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie
programowo najwyższej
2.11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się
protokół wg gotowego druku.
33.3. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem
§33.1p.1.8 oraz §33.1p1.9, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
33.4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej o której mowa w pkt.3 uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania
§ 34. Egzamin klasyfikacyjny.
34.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego i kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do klasyfikacji z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
34.2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
powinien złożyć podanie do Dyrektora Szkoły z prośbą
o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
34.3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
może się zwrócić do Rady Pedagogicznej z pisemną prośbą
o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego.
34.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
34.4.a realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny
program lub tok nauki.
34.4.b spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
34.5. Dla ucznia zmieniającego typ szkoły czy profil klasy wyznacza się
egzamin klasyfikacyjny wyrównujący różnice programowe w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
34.6. Za podanie materiału programowego uczniowi odpowiedzialny jest
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
34.7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza:
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34.7.a. komisja, w skład której wchodzi dyrektor lub jego zastępca,
nauczyciel uczący tego przedmiotu jako egzaminujący oraz nauczyciel
prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
34.7.b. z informatyki i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych
34.8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
wg gotowego druku
34.9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany przed rozpoczęciem okresu
lub roku szkolnego.
34.10. Konkretny termin uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami ale nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
34.11. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany”
.
34.12.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tyko
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
z pkt.34.13.1.
34.12.2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem z pkt. 34.13.1.
34. 13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie
później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
34.13.1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
34.13.1.a. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych ;
34.13.1.b. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje
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głos przewodniczącego komisji.
34.13.2. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ale nie
później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń
34.13.3. W skład komisji wchodzą:
34.13.3.a. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych
- dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący
komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; może on
być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne, z tym
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu tej szkoły
- dwóch nauczycieli z danej szkoły lub jeden z danej szkoły i
jeden z innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne ;
34.13.3.b. w przypadku ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania:
- dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący
tej komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w danej klasie.
- pedagog jeżeli jest zatrudniony w szkole
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego
- przedstawiciel rady rodziców
34. 13.3.c. ustalona przez komisje roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna
z zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje
jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
34.13.3.d. z prac komisji sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych
a) skład komisji
b) termin sprawdzianu
c) zadania (pytania sprawdzające)

30

d) wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę
e) nazwę zajęć edukacyjnych
f) imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszczał
2.w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania
a) skład komisji
b) termin posiedzenia komisji
c) wynik głosowania
d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem
e) imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszczał
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
34.13.3.e. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
oraz zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego
w przypadku zajęć edukacyjnych o charakterze praktycznym.
34.13.3.f. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub pełnoletnim
uczniem.
§ 35. Całolekcyjne formy kontroli postępu w nauce:
35.1. Praca klasowa, sprawdzian, test – formy zaplanowane na jedną czy
dwie lekcje, w zakresie wymaganym specyfiką przedmiotu.
35.2 Uczniowie mają prawo do:
35.2.1.poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli,
wymagań, jakim będą musieli sprostać,
35.2.2. do najwyżej 3 sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia,
przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie,
35.2.3. do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem ołówkiem
w dzienniku lekcyjnym
35.2.4. otrzymania do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne za wyjątkiem sprawdzianów testowych, które są do
wglądu tylko w szkole
35.2.5. prace, którą uczeń zabrał do domu ma obowiązek zwrócić
w terminie ustalonym przez nauczyciela
35.3 W przypadku nieobecności uczniów na sprawdzianie, pracy
klasowej, ma on obowiązek napisać sprawdzian w okresie
najbliższych dwóch tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu dla
uczniów w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem.
35.4 Nauczyciele mają obowiązek przestrzegać zasady ilościowego
obciążenia ucznia sprawdzianami tego typu, w tygodniu i w ciągu
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dnia szkolnego.
35.5 Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymania do wglądu
w szkole sprawdzone i ocenione sprawdziany testowe
35.6 Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel ustalający ocenę z prac pisemnych powinien ją uzasadnić
ustnie.
§ 36. Praca domowa
1. Jest stosowana do wyćwiczenia przez uczniów określonych
umiejętności lub przygotowania się do następnej lekcji.
2. Uczniowie mają prawo do brania pod uwagę przez nauczyciela czy są
fizycznie w stanie odrobić zadania, np. z dnia na dzień,
2.1 Mają obowiązek starannego wykonywania pracy domowej.
2.2 Ponoszą odpowiedzialność jeśli nie wywiązują się z pracy
domowej.
3. Nauczyciele mają prawo do ustalania zasad pracy domowej swego
przedmiotu oraz zasad jej oceny, usprawiedliwienia niewykonania
pracy domowej.
3.1 Mają obowiązek uwzględniania różnych okoliczności
domowych, życiowych swych uczniów, które mogą mieć
negatywny wpływ na wywiązanie się z pracy domowej.
4. Rodzice mają obowiązek interesować się pracą domową swego
dziecka, a także zapewnić właściwe warunki do odrobienia pracy
domowej.
§ 37. Zeszyt przedmiotowy.
1. Zeszyt przedmiotowy służy do porządkowania wiadomości
lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań, a także jest narzędziem do
kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania
i starannego pisma.
2. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania jak prowadzić zeszyt
przedmiotowy i gromadzić notatki.

§ 38. Zasady ogólne oceny z zachowania ucznia.
1. Podstawę oceny stanowi wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o
honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o
bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, godne i kulturalne
zachowanie w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom,
przestrzeganie statutu szkoły w punkcie dotyczącym praw i
obowiązków ucznia.
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2. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o postawie ucznia w szkole
i poza nią, respektowaniu ogólnie przyjętych norm społecznych i
wzorców etycznych.
3. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 10 czerwca 2015. z
późniejszymi zmianami ustala się ocenę śródroczną i roczną wg skali:
- wzorowe
wz.
- bardzo dobre
bdb
- dobre
db.
- poprawne
popr.
- nieodpowiednie
ndp.
- naganne
ng
4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z przedmiotów.
5. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona
w trybie opisanym w paragrafie 34.13.1.
7. Istnieje możliwość zmiany oceny z zachowania na plenarnym
końcoworocznym lub półrocznym Posiedzeniu Rady Pedagogicznej jeżeli
w okresie pomiędzy klasyfikacyjnym końcoworocznym lub półrocznym
Posiedzeniem Rady Pedagogicznej a posiedzeniem w/w plenarnym
zostaną stwierdzone wagary ucznia. Rodzice są informowani o takiej
możliwości w trybie opisanym w §17.2, 32.2 i 33.2.
§ 39. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania (semestralnej) rocznej.
1. Za ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą.
2. W ramach samooceny uczeń ma prawo zaproponować sobie ocenę
z zachowania stosownie ją argumentując.
3. Społeczność klasowa, parlament i organizacje szkolne i pozaszkolne
mają prawo opiniodawcze.
4. Propozycje oceny ustala wychowawca jawnie w obecności uczniów
w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły (tydzień przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej).
5. Wychowawca ma obowiązek przedstawienia zaproponowanych ocen
zachowania nauczycielom uczącym w danej klasie.
6. Nauczyciele mają obowiązek wpisywania swoich uwag i wniosków
w przypadku gdy nie zgadzają się z zaproponowaną oceną.
7. Nauczyciele mają obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem
zaproponowane oceny z zachowania.
8. Wychowawca przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnia również
opinię innych nauczycieli i pracowników szkoły.
9. Wychowawca ma obowiązek przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej
oceny z zachowania ucznia posiadającego orzeczenie indywidualnego
nauczania lub opinii Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w tym specjalistycznej musi uwzględnić wpływ
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stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie
ucznia.
§ 40. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1. Ocena wzorowa:
1.1. Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny
1.2. Jest wzorem dla innych i wyróżnia się wysoką kulturą osobistą
w szkole i poza nią. Dba o piękno mowy ojczystej, o honor
i tradycje szkoły. Nie pozostaje obojętny wobec przejawów
przemocy, wulgarności i agresji.
1.3. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie jest uzależniony od
narkotyków czy leków.
1.4 Czynnie uczestniczy w życiu klasy lub szkoły,
1.5. Reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach lub konkursach
sportowych lub przedmiotowych lub olimpiadzie
1.6. Wszystkie opuszczone godziny są usprawiedliwione, nie spóźnia
się,
2. Ocena bardzo dobra:
2.1. Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny
2.2. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą.
2.3. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie jest uzależniony od
narkotyków czy leków.
2.4. Uczestniczy w zawodach lub konkursach sportowych lub
przedmiotowych lub olimpiadzie na poziomie szkolnym.
2.5. Ma nie więcej niż 2 godz. nieusprawiedliwione i 2 spóźnienia.
3. Ocen dobra
3.1. Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny
3.2. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie jest uzależniony od
narkotyków czy leków.
3.3. Ma nie więcej niż 5 godz. opuszczonych nie
usprawiedliwionych, nie więcej niż 4 spóźnienia
4. Ocena poprawna:
4.1. Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny
4.2. Zachowanie ucznia nie budzi większych zastrzeżeń,
4.3. Nie ulega nałogom,
4.4. Ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień
5. Ocena nieodpowiednia:
5.1. Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Zastrzeżenia budzi zachowanie ucznia lub jego kultura osobista,
lecz zastosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty.
Został przyłapany na paleniu papierosów.
Uzyskał upomnienie od wychowawcy lub dyrektora szkoły.
Ma nie więcej niż 15 godzin opuszczonych
nieusprawiedliwionych

6. Ocena naganna
6.1. Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny
6.2. Uczeń wchodzi w kolizję z prawem
6.3. Otrzymał naganę od dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy
wobec klasy lub szkoły lub grona pedagogicznego.
6.4. Został przyłapany w trakcie zajęć szkolnych lub podczas zajęć
organizowanych przez szkołę na paleniu papierosów lub piciu
alkoholu lub braniu lub zażywaniu narkotyków lub
handlowaniu nimi.
6.5. Środki zaradcze zastosowane wobec ucznia nie przynoszą
rezultatów.
6.6. Nagminnie opuszcza zajęcia szkolne i spóźnia się.
6.7. Swoim niewłaściwym postępowaniem narusza dobre imię
szkoły.
§ 41. Ewaluacja
1. W celu ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania proponuje się,
aby jeden raz w roku szkolnym, w II półroczu ,we wszystkich klasach
równoległych na wybranym poziomie z każdego przedmiotu
przeprowadzać akcję sprawdzającą za pomocą opracowanej ankiety
funkcjonowania WSO.
2. Wyniki ankiety, wymiana informacji i doświadczeń w poszczególnych
zespołach przedmiotowych nauczycieli będą służyły doskonaleniu
metod sprawdzania osiągnięć uczniów i nauczycieli.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
§ 43. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał
szkolny.
§ 44.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej
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i materialnej określają odrębne przepisy.
3. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Starostwo
Powiatowe w Starachowicach
§ 45. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie:
1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
( Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych
(Dz. U. Nr 55,poz. 234 z późniejszymi zmianami)
3) porozumienie z dnia 10 lipca 1990 Ministra Edukacji
Narodowej z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 47)
§ 46. Jednolity tekst Statutu Szkoły publikuje Dyrektor w drodze
własnego zarządzenia.
Rada pedagogiczna ma prawo wprowadzać zmiany do Statutu Szkoły,
wynikające ze zmian organizacyjnych placówki.
Spis treści:
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX

- Nazwa szkoły i postanowienia ogólne
- Cele i zadania szkoły
- Organy szkoły
- Organizacja szkoły
- Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
- Uczniowie szkoły
- Wyróżnienia, kary i nagrody
- Szczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego
- Postanowienia końcowe

