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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa szkoły brzmi: II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w SkarżyskuKamiennej, (zwane dalej Szkołą) z siedzibą: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 50, 26-110
Skarżysko-Kamienna. Typ szkoły: liceum ogólnokształcące.
§2
Na tablicach, pieczęciach urzędowych nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
§3
1. W Szkole prowadzone są:
1) do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej, al. M. J. Piłsudskiego 50;
2) od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, al. M. J. Piłsudskiego 50.
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej,
al. M. J. Piłsudskiego 50, o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum
pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego.
3. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej,
al. M. J. Piłsudskiego 50, o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły
podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
§4
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110
Skarżysko-Kamienna.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Świętokrzyski Kurator
Oświaty, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§5
1. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo
oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w zakresie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także cele i zadania wynikające z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
2. Głównym celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego
rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej
osobowości ucznia; przygotowanie do dojrzałego życia w społeczeństwie.
3. Celem Szkoły jest:
1) kształcenie i wychowanie młodzieży przygotowujące ją do dalszej nauki i życia we
współczesnym świecie;
2) kierowanie samodzielną nauką uczniów ułatwiające im osiągnięcie jak najlepszych
wyników w nauce;
3) umożliwianie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
przygotowania się do kształcenia przez całe życie;
4) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,
duchowego i fizycznego;
5) urzeczywistnianie następujących wartości uniwersalnych:
a) prawa do życia, wolności i pokoju,
b) braterstwa ludzi, w tym podmiotowości człowieka, godności osobistej i szacunku
dla osoby ludzkiej, wzajemnej pomocy i życzliwości,
c) patriotyzmu,
d) swobody myśli, sumienia, wyznania, tolerancji światopoglądowej, poszanowania
odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno moralnych),
e) poszanowania własności jednostki i dobra wspólnego,
f) prawa do edukacji i kultury,
g) prawa do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
4. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
1) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów;
3) sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami poprzez:
a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych
możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia i możliwości ich
zaspokajania,
b) organizowanie zajęć integracyjnych,
c) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

d) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie
i dziecku,
e) współpracę z organami policji i straży miejskiej,
4) sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem Szkoły
organizowanych przez Szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie,
5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu
dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami patologii społecznej.
6) w zakresie edukacji patriotycznej, obywatelskiej i językowej młodzieży,
7) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego,
8) w zakresie organizowania wolontariatu w szkole,
9) w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
10) w zakresie doradztwa zawodowego,
11) w zakresie wychowania i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.
5. Cele, o których mowa w ust. 2, osiągane są poprzez:
1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami
współżycia społecznego;
3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz
świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
w życiu rodzinnym i społecznym;
4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności
niesienia pomocy słabszym.
6. W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami, jest ważny i wobec
każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie nauczycielskich
możliwości, ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny oraz
ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
§6
Szkoła organizuje naukę religii i etyki na warunkach i w sposób określony w odrębnych
przepisach.
§7
Szkoła jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego;
4) stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów określone w odrębnych przepisach.
§8
Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
1) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;
2) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności
narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
3) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
4) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych
nienaruszających dobra innych osób.
§9
1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju
organizacyjnego.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
b) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność uczniów,
e) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.
4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, organizuje dyrektor szkoły za zgodą
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
5. Cele i zadania realizowane są poprzez wypełnianie treści zawartych w:
1) szkolnym Zestawie Programów Nauczania;
2) szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.
6. Szkoła udostępnia nieodpłatnie uczniom posiadane podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe.

§ 10
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w szkole.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy
współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną. W program wychowawczo-profilaktycznym zawiera się rekomendacje
wynikające z ewaluacji.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumienie z Radą Pedagogiczną.
4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawca
oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i konsultuje go
z rodzicami oddziału /Radą Rodziców.
5. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

ROZDZIAŁ III
ORGANY LICEUM I ICH KOMPETENCJE

§ 11
1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły;
b) Rada Pedagogiczna;
c) Rada Rodziców;
d) Samorząd Uczniowski.
2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie, zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz
według odrębnych regulaminów, współdziała z pozostałymi organami dla pełnej realizacji
statutowych zadań Szkoły.

§ 12
DYREKTOR LICEUM

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez
radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie
danych osobowych.
2. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w niniejszym statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Dyrektor Szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub
pełnoletniego ucznia.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły lub placówki.
5. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
6. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego (na zasadach
określonych przez organ prowadzący).
7. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor szkoły.
8. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor, lub inny wskazany
prze niego nauczyciel Szkoły.

§ 13
RADA PEDAGOGICZNA
1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza działa Rada Pedagogiczna, w skład
której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające
z ustawy o systemie oświaty oraz ze statutu Szkoły.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
5. Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących
potrzeb.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów i są
podejmowane zwykłą większością głosów.
8. Dyrektor liceum może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli stwierdzi,
że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie tym powiadamia niezwłocznie organ
prowadzący i nadzorujący szkołę.
9. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń;
zebrania Rady są protokołowane.
10. Zebrania mogą być organizowane:
a) z inicjatywy przewodniczącego;
b) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
c) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
11. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustalonym regulaminem.
12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły
lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę
rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
13. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie
kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 14
RADA RODZICÓW
1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej działa Rada
Rodziców.
2. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów szkoły, współdziałającą z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem Szkoły.
4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
5. Rada Rodziców w szczególności pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy
szkoły, współdziała w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły.
6. Rada Rodziców opiniuje szkolny program wychowawczo-profilaktyczny i uchwala go
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą. Rada
Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa osobny regulamin.
§ 15
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszego liceum; zasady wybierania
i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez jego członków.
2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi liceum wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów.
Do najważniejszych z nich należą:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
c) prawo do współorganizowania życia szkolnego, w sposób umożliwiający zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych
zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły czy
innymi obowiązującymi przepisami prawa.
§ 16
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA
SPORÓW MIĘDZY NIMI
1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:
a) wszystkie organy współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ,
w granicach jego kompetencji;
b) organy planują swoją działalność na rok szkolny do 30 września;
c) każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją
opinię lub stanowisko w danej sprawie.
2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia
i wzajemnego poszanowania.
3. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły w formie pisemnej
w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygnięcie
Dyrektora jest ostateczne.
4. Jeżeli Dyrektor jest stroną sporu, każdy z pozostałych organów wybiera po dwóch swoich
przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu.
Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej powołania.
Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.
5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych
i dydaktycznych dotyczących młodzieży.
6. Formy współdziałania:
a) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas
z rodzicami dla zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły
i klasy;
b) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy
i innymi nauczycielami;
c) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
w nauce, a także przyczyn trudności w nauce;
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 17
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1. Dyrektor Szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, ich rodzicom
oraz nauczycielom. Może w tym celu wyznaczyć koordynatora do spraw pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
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,
wynikających w szczególności z:
a) niepełnosprawności;
b) niedostosowania społecznego;
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) szczególnych uzdolnień;
specyficznych trudności w uczeniu się;
e) zaburzeń komunikacji językowej;
f) choroby przewlekłej;
g) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
h) niepowodzeń edukacyjnych;
i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
j) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, prowadzonych przez
nauczycieli i specjalistów.
5. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy i inni specjaliści, zgodnie
z arkuszem organizacji szkoły.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
rodzicami uczniów;
a) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
placówkami doskonalenia nauczycieli;
b) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
c) współpraca ta jest podyktowana indywidualnymi sytuacjami i charakter jej udzielania
przez instytucje współpracujące ze Szkołą związany jest z bieżącym zapotrzebowaniem.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia;
b) rodziców ucznia;
c) dyrektora szkoły;
d) nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
e) pielęgniarki szkolnej;
f) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
g) asystenta edukacji romskiej
h) pomocy nauczyciela
i) pracownika socjalnego;
j) asystenta rodziny;
k) kuratora sądowego
l) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
oraz w formie:
a) klas terapeutycznych;
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
e) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
h) porad i konsultacji;
i) warsztatów.
10. Oryginały dokumentów, na podstawie których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego,
opinie psychologiczne wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i inne)

wraz z podaniem o udzielenie pomocy składane są przez rodziców do Dyrektora
w sekretariacie szkoły.
11. Osoba inicjująca objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć
rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia czy też zajęć specjalistycznych występuje do Dyrektora szkoły z pisemnym
wnioskiem zawierającym uzasadnienie swojego stanowiska.
12. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej oraz zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się stanowią
nieodłączny element planu pracy wychowawcy z klasą, a problematyka ta jest
obligatoryjnie poruszana na zajęciach do dyspozycji wychowawcy.
13. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
14. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej
w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, doradztwa zawodowego,
wspomagania wychowawczej funkcji szkoły i rodziny, diagnozy i terapii zaburzeń
rozwojowych, orzekania i opiniowania poprzez m.in.: bieżącą wymianę informacji,
spotkania przedstawicieli jednostek; możliwość składania stosownych wniosków
w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
15. Szkoła w miarę posiadanych środków udziela uczniom pomocy, w tym pomocy
materialnej uczniom, których sytuacja tego wymaga poprzez m.in. współpracę
z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz Radą Rodziców.
16. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
17. Nauczyciele oraz specjaliści w Szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia.
18. Nauczyciele oraz specjaliści w Szkole prowadzą w obserwację pedagogiczną, w trakcie
bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się;
b) szczególnych uzdolnień;
c) dodatkowych potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego.
19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej
pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę danego oddziału.
20. Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli
stwierdzą taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planują

i koordynują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań
nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
21. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust.3, Dyrektor
Szkoły ustala formy udzielenia tej pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne
formy będą realizowane. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o których mowa w ust. 3 ustala Dyrektor, biorąc
pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na
realizację tych form.
22. Wychowawca oddziału lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem
oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 12.
23. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści
udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do
możliwości psychofizycznych ucznia.
24. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań
mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Jeśli, mimo udzielanej uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia
w Szkole, Dyrektor, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, może wystąpić
do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu
rozwiązania problemu ucznia.
25. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia, w liceum za pośrednictwem pedagoga lub psychologa szkolnego.
26. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
lub opinię poradni przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.
§ 18
WOLONTARIAT

1. Wolontariat oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji,
wykonywane z własnej woli i bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu
przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.
2. Wolontariat jest elementem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

4. Działania w ramach wolontariatu podejmowane są poza czasem przeznaczonym
na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Działania podejmowane w ramach wolontariatu wynikają z następujących czynników:
a) zapotrzebowania na wsparcie wolontaryjne w społeczności lokalnej, w której znajduje
się liceum;
b) możliwości realizacji wolontariatu, zależnej od poziomu kompetencji i wieku uczniów,
podejmujących działalność wolontaryjną.
6. W Szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, które zrzesza uczniów Szkoły, nie wykluczając
tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń.
7. Szkolne Koło Wolontariatu może podejmować wolontariat:
a) stały, poprzez systematycznie oferowane wsparcie i wykonywanie pracy, w sposób
zaplanowany i cyklicznie zorganizowany w czasie,
b) akcyjny, wyrażający się w jednorazowym wspieraniu określonej akcji, organizacji
zbiórek, pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych grup osób potrzebujących.
8. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel,
wspierający podejmowane przez wolontariuszy działania i czuwający nad tym, by
działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły.
9. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba Szkoły.
10. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego
pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków
wynikających z regulaminu Koła.
11. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.
12. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się (w razie potrzeby)
członkowie nie zrzeszeni.
13. Prawa wolontariusza:
a) zgłaszanie własnych propozycji, inicjatyw;
b) podejmowanie pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu
i odpoczynku;
c) wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu oraz członków szkolnego
wolontariatu;
d) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy jeżeli systematycznie
brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy
wolontariatu;
e) rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła
Wolontariatu.
14. Obowiązki wolontariusza:
a) dążenie do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc
zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga;
b) wykonywania pracy na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prac podejmowanych
przez Koło;

c) uczestniczenia w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu;
d) troszczenie się o rozwój Koła;
e) uczestnictwo w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło
Wolontariatu, w przypadku ubiegania się o otrzymanie pisemnego zaświadczenia
o wykonywanej pracy.
15. Uczniowie poniżej osiemnastego roku życia, przed podjęciem działalności wolontaryjnej
przedstawiają opiekunowi Koła pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w tej działalności.
16. Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi działalność informacyjną za pośrednictwem:
a) okazjonalnych plakatów;
b) gabloty wolontariatu;
c) informacji zamieszczanych na stronie internetowej liceum;
d) sporządzania sprawozdania z działalności Koła, przedstawianego na zakończenie
każdego roku szkolnego Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem opiekuna
wolontariatu.
17. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu należy:
a) organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy;
b) wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń;
c) motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy;
d) reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
e) wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;
f) przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach;
g) ewaluacja prowadzonych działań, w tym sprawdzenie: czy zakładany cel jest
realizowany, czy treść i rodzaj zadań są dostosowane do uczniów, czy dzięki
wolontariatowi są odnoszone korzyści wychowawcze i profilaktyczne
h) informowanie dyrektora Szkoły o podejmowanych akcjach.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§19
NAUCZYCIELE
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Prawa i obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 regulują odrębne przepisy.
4. Nauczyciel szkoły prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, a także opiekuńczą
i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.

5. 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.
6. Nauczyciel ma obowiązek:
1) rzetelnie realizować zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
2) poznawać osobowość, kształtować uzdolnienia i pozytywne cechy charakteru
uczniów;
3) kształtować umiejętności uczenia się, samodzielnego myślenia, organizacji nauki
i pracy zespołowej;
4) kształtować społecznie pożądane postawy obywatelskie;
5) ochraniać uczniów przed skutkami demoralizacji;
6) zachować bezstronność w ocenie i traktowaniu uczniów;
7) nieść pomoc merytoryczną uczniom szczególnie uzdolnionym ubiegającym się
o start w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
8) rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych;
9) prawidłowo realizować program nauczania;
10) wypełniać zadania pozalekcyjne wynikające ze statutowej działalności szkoły
i przedstawiać Radzie Pedagogicznej na zebraniach sprawozdań z wypełnienia
przydzielonych czynności dodatkowych;
11) systematycznie współpracować z rodzicami lub opiekunami ucznia;
12) zapoznawać się i przestrzegać obowiązujących przepisów szkolnych, ze szczególnym
uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
13) współpracować z nauczycielem bibliotekarzem szkolnym w zakresie rozbudzania
potrzeb czytelniczych uczniów i właściwego korzystania z biblioteki;
14) aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów zadaniowych;
15) zapewnić bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych
pozalekcyjnych, imprez i uroczystości, dyżurów, w trakcie przerw oraz wszelkich zajęć
organizowanych przez szkołę, także poza jej terenem;
16) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
17) monitorować jakościowe i ilościowe realizacje podstawy programowej na
prowadzonych przez niego zajęciach edukacyjnych w całym cyklu kształcenia;
18) kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
19) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
20) realizować zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innej poradni
specjalistycznej, w stosunku do uczniów, którym poradnie wydały zalecenia;
21) doskonalić umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, a także podnosić kwalifikacje
zawodowe samodzielnie lub przez udział formach doskonalenia organizowanych
w szkole i poza nią;

22) systematycznie prowadzić dokumentację szkolną;
23) aktywnie pełnić dyżury;
24) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
25) promować zdrowy styl życia i działanie na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony
ucznia przed zachowaniami ryzykownymi;
26) reagować na wszelkie zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla życia lub
zdrowia;
27) natychmiast zgłaszać zdarzenia mające bezpośrednio negatywny wpływ na
bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły;
28) respektować prawa ucznia ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności
ucznia oraz przestrzegania jego nietykalności.
7. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad
którymi sprawuje opiekę;
2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie BHP i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego
zakresu;
3) nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w godzinach i wyznaczonych
miejscach zgodnie z planem dyżurów;
4) sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego
w dziennikach zajęć;
5) organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami
6) nauczyciel obowiązany jest pełnić właściwy nadzór i zapewnić bezpieczeństwo
uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być
wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiednie do ich wykonywania narzędzia,
sprzęt, urządzenia, środki ochrony indywidualnej;
7) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania pracy i wyprowadzenia
z zagrożonych miejsc osób powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie
lub ujawni się w czasie zajęć;
8) zaznajamiać uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych,
w pracowniach, laboratoriach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi
bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym;
9) sprawdzać przed rozpoczęciem zajęć stan urządzeń technicznych, instalacji
elektrycznej i narzędzi pracy, a także innych warunków środowiska, w którym odbywają
się zajęcia;
10) nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których
mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa uczniów;
11) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych;
12) organizując wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę, przestrzegać zasad ujętych
w Regulaminie wycieczek szkolnych;

8. W ramach uprawnień nauczyciel:
1) określa dobór metod, form organizacyjnych, programów nauczania oraz
podręczników spośród dopuszczonych do użytku w nauczaniu swojego przedmiotu;
2) ma prawo do opracowania własnego programu nauczania;
3) decyduje o cząstkowej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów;
4) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów;
5) ma prawo uzyskać pomoc merytoryczną i pedagogiczną w swojej pracy
wychowawczej od dyrektora szkoły, pedagoga oraz instytucji wspomagających szkołę.
9. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły.
10. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania go do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie oraz wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
11. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 10 wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) posiada rozeznanie, co do sytuacji rodzinnej i domowej ucznia;
3) planuje i organizuje różne formy działań zespołu klasowego;
4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, Radą Pedagogiczną, pedagogiem
szkolnym i Dyrektorem Szkoły w zakresie koordynowania działań dydaktyczno –
wychowawczych;
6) inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, trudną sytuacje materialną lub
w przypadkach zdarzeń losowych;
7) zapoznaje rodziców z obowiązującymi zarządzeniami dotyczącymi wewnątrzszkolnych
zasad oceniania;
8) zapobiega przejawom demoralizacji i patologii społeczności uczniowskiej;
9) organizuje proces informacji z zakresu orientacji zawodowej;
10) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a) przekazywania informacji o postępach dydaktyczno-wychowawczych swoich
wychowanków,
b) informowania rodziców o obowiązujących zarządzeniach dotyczących
klasyfikowania, oceniania, promowania oraz egzaminowania uczniów,
c) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
d) organizowania
pomocy
rodzicom
w
działaniach
wychowawczych
i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
e) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
11)
współpracuje
ze
specjalistami
świadczącymi
kwalifikowaną
pomoc

w rozpoznawaniu potrzeb, zamiłowań, uzdolnień uczniów, rozwiązywaniu trudności
dydaktyczno-wychowawczych, a także organizowania odpowiedniej formy tej pomocy;
12) wymierza oraz wnioskuje o kary i nagrody;
13) wnioskuje o pomoc materialną;
14) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków według zasad przyjętych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
15) reprezentuje interesy klasy na forum Rady Pedagogicznej.
16) za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i zachowania przekraczające ogólnie
przyjęte normy i naruszające osobiste dobro innych członków społeczności szkolnej,
wychowawca jest zobowiązany do zastosowania odpowiedniej kary.
17) wychowawca prowadzi spotkania z rodzicami w terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły i wg potrzeb wynikających z działań wychowawczych.
18) wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora
Szkoły oraz innych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
19) wychowawca odpowiedzialny jest za dokumentację szkolną dotyczącą uczniów jego
klasy: dziennik lekcyjny, arkusze ocen i inną wymienioną w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania.
20) wychowawca jest zobowiązany w terminach ustalonych w wewnątrzszkolnych
zasadach oceniania informować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
stopniach śródrocznych (rocznych) oraz przewidywanych śródrocznych (rocznych)
ocenach zachowania wg zasad określonych w wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
12. Szkoła współpracuje w zakresie poradnictwa zawodowego z poradniami psychologicznopedagogicznymi, urzędami pracy i innymi instytucjami, organizacjami wspierającymi
placówki oświatowe w tym zakresie.
13. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego głównym
zadaniem jest ustalenie dla danej klasy zestawu programów nauczania uwzględniającego
programy nauczania właściwych przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz innowacji
pedagogicznych.
§ 20
PEDAGOG SZKOLNY
Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce 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 przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom 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 przedszkolnym, 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:
a) 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 przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W celu realizacji swoich zadań pedagog współpracuje z rodzicami, nauczycielami,
Dyrektorem, Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, Sądem Rodzinnym dla Nieletnich,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz specjalistycznymi, ośrodkami opieki
społecznej oraz instytucjami wspierającymi pracę wychowawczo opiekuńczą szkoły.
Opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.
Pod koniec każdego semestru i roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej
sprawozdanie ze swej pracy. Prowadzi dokumentację udzielanej pomocy i innych działań.
§ 21
ZESPOŁY
1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany
przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
2. Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą Klasowy Zespół Nauczycieli.
3. Zadaniami zespołu wychowawczego nauczycieli uczących w jednym oddziale są:
1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację
obowiązków szkolnych;
2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;
3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów;

4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności,
z jakimi się spotykają;
6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania
odpowiedzialności za podjęte wybory.
4. W szkole tworzy się następujące zespoły przedmiotowe:
1) zespół przedmiotowy wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo;
2) zespół nauczycieli języka polskiego i filozofii;
3) zespół nauczycieli języków obcych;
4) zespół przedmiotów przyrodniczych i edukacji dla bezpieczeństwa;
5) zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego,
6) nauczycieli matematyki i fizyki.
5. Zadaniami zespołu przedmiotowego są w szczególności:
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;
4) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych;
5) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia;
7) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły;
8) promocja szkoły;
9) realizacja projektów edukacyjnych ;
10) organizowanie imprez i przedsięwzięć szkolnych;
11) przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów.
12) zespoły działają na podstawie własnych planów pracy, opracowanych na każdy rok
szkolny i zatwierdzonych przez Dyrektora.
§ 22
BIBLIOTEKARZ
1. Biblioteka
liceum
jest
pracownią
szkolną,
służącą
realizacji
potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu
warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz
w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po jej zakończeniu.
4. W skład biblioteki liceum wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do sieci

informatycznej.
5. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie zbiorów biblioteki, w tym czasopism i środków audiowizualnych,
zgodnie z potrzebami czytelników;
2) udostępnianie zbiorów oraz tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się
technologią informacyjną;
3) udzielanie porad przy wyborze lektury, prowadzenie edukacji czytelniczej
i medialnej oraz upowszechnianie czytelnictwa;
4) diagnozowanie i zaspokajanie zainteresowań, potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat w książkach,
czasopismach i Internecie;
6) udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne;
7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i objętych
kształceniem specjalnym;
8) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: edukację
czytelniczą, warsztaty czytelnicze, realizację projektów i programów edukacyjnych,
spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym autorami książek, konkursy czytelnicze;
9) pomoc w doborze odpowiedniej literatury uczniom przygotowującym się do
konkursów przedmiotowych, tematycznych oraz uczniom osiągającym słabe wyniki
w nauce;
10) wyróżnianie najlepszych czytelników;
11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną poprzez ,
organizację wystaw, wymianę książek, informowanie
o wydarzeniach kulturalnych w środowisku lokalnym i regionie, zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom przebywającym w bibliotece.
6. W ramach pracy organizacyjnej nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:
1) gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły;
2) ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz
odpisywania ubytków w tych materiałach;
4) prenumeraty i udostępniania czasopism;
5) opracowania rocznego planu pracy biblioteki oraz półrocznego i rocznego
sprawozdania pracy;
6) prowadzenia statystyk wypożyczenia, dziennika pracy biblioteki, kartotek czytelnika;
7) gromadzenia, przechowywania, udostępniania podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
7. Nauczyciele współpracują z biblioteką szkolną w przygotowaniu materiałów
dydaktycznych, zdobywaniu informacji, zachęcaniu uczniów do samokształcenia,
organizowaniu konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych.

8. Rada Pedagogiczna:
1) opiniuje projekt budżetu biblioteki, w ramach opiniowania planu finansowego szkoły,
2) analizuje stan czytelnictwa,
3) opiniuje plan pracy biblioteki.
9. Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły. Planowane roczne
wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, który opiniuje Rada
Pedagogiczna.
10. Biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców, sponsorów
lub z innych źródeł.
11. Za zagubienie wypożyczonych książek biblioteka żąda odkupienia zagubionych pozycji.
12. W przypadku przekazania darów książkowych dla biblioteki nauczyciel bibliotekarz
dokonuje oceny użyteczności tych pozycji oraz określa wartość przydatnych książek.
13. W przypadku, gdy nie wszystkie dary nadają się do włączenia do zbiorów biblioteki,
należy sporządzić wykaz jednostek zakwalifikowanych do włączenia do księgozbioru.
Wykaz ten jest dowodem wpływu. Z pozostałymi pozycjami postępuje się zgodnie
z postanowieniem nauczyciela bibliotekarza.
14. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi
opiekunami) w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
15. W realizacji swoich zadań biblioteka szkolna współpracuje z Powiatową Biblioteką
Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. ks.
prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej oraz innymi instytucjami kultury
i instytucjami wspierającymi jej działalność.
16. Funkcją biblioteki szkolnej jest:
1) zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych
z nauką oraz zainteresowaniami uczniów,
2) przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji jak również
3) rozpoznawanie potrzeb i kompetencji czytelniczych uczniów i otaczanie ich opieką
w tym zakresie,
4) okazywanie pomocy uczniom przygotowującym się do olimpiad i konkursów,
5) uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego liceum oraz kształtowanie umiejętności
odbioru wartości kulturalnych przez uczniów,
6) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz
dokształcaniu się i pracy twórczej.
17. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa jej wewnętrzny
regulamin.

§ 23
DORADCA ZAWODOWY

1. W szkole realizowane jest doradztwo zawodowe poprzez prowadzenie zaplanowanych
i systematycznych działań.
2. Działania mają na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych
i samodzielnych decyzji edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem ich
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje związane z doradztwem
zawodowym oraz udzielanie porad odnośnie kształcenia i kariery zawodowej;
2) udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem dalszej edukacji i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno- pedagogicznej;
7) opracowanie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego zawierającego:
a) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego (tematykę działań,
metody i formy realizacji, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne),
b) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
§ 24
TERAPEUTA PEDAGOGICZNY
1. W Szkole zatrudniony jest terapeuta pedagogiczny (jeśli zachodzi potrzeba organizacji
terapii pedagogicznej).
2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu szkoły lub placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) 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 środowisku szkolnym, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły lub placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 25
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
1. Szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.
2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania
Szkoły, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE

§ 26
PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu
w Szkole,
2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
3. rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce,
4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5. udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w Szkole na zasadach powszechnej
dostępności,
6. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
8. korzystania z porady psychologa, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego,
9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
10. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu
z dyrektorem i samorządem szkolnym,
11. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.
§ 27
OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek do:
1. przestrzegania zapisów Statutu Szkoły,
2. dbania o honor Szkoły, godnego jej reprezentowania, szanowania i wzbogacania jej
tradycji,
3. dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, przestrzegania etyki i zasad kultury
współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
4. systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia, aktywnego uczestniczenia
w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz uzupełniania braków wynikających z absencji,
5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

6. przestrzegania zakazów obowiązujących na terenie szkoły, takich jak:
a) zakaz wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, przerw oraz przerw
między zajęciami,
b) zakaz używania bez zgody nauczyciela telefonów komórkowych, urządzeń
elektronicznych oraz odtwarzaczy muzyki w czasie zajęć lekcyjnych,
c) zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, picia alkoholu oraz
zażywania innych środków zmieniających świadomość oraz ich rozprowadzania,
d) zakaz przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów
łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagrażających zdrowiu i życiu,
e) zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia
nagrywającego bez zgody nauczyciela i pracowników szkoły,
f) zakaz wychodzenia z lekcji bez zgody nauczyciela.
7. występowania na uroczystościach w stroju galowym: chłopcy - biała koszula, ciemny
garnitur lub ciemne spodnie i marynarka; dziewczęta - biała bluzka i ciemna spódnica lub
sukienka co najmniej do kolan lub ciemne spodnie, ewentualnie ciemny żakiet,
8. codziennego stroju szkolnego: uczeń ma wyglądać schludnie; strój szkolny powinien być
stonowany w kolorystyce, bez ekstrawaganckich dodatków, nie powinien naruszać
dobrych obyczajów; zakazuje się stosowania wyzywającego makijażu oraz układania fryzur
wskazujących na przynależność do subkultur młodzieżowych,
9. zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki,
tenisówki),
10. przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią (np. w czasie wycieczek
szkolnych, wyjść grupowych).

§ 28
NAGRODY I KARY
1. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca oddziału lub dyrektor Szkoły, w razie
potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danym oddziale.
2. Otrzymanie nagrody lub kary wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę w obecności uczniów oddziału,
b) pochwałę w obecności ogółu uczniów,
c) list skierowany do rodziców,
d) nagrodę rzeczową,
e) nagrodę organu prowadzącego szkołę.
4. Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na
świadectwach szkolnych.
5. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać
zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.

6. Decyzję o przyznaniu indywidualnego programu lub toku nauki podejmuje dyrektor na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, gdy
średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,75 i uczeń otrzymał co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
9. Za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury uczeń otrzymuje karę:
a) upomnienie wychowawcy oddziału,
b) upomnienie dyrektora Szkoły,
c) naganę wychowawcy oddziału,
d) naganę dyrektora Szkoły.
10. Za rażące narażenie Statutu Szkoły (zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych
uczniów) uczeń może zostać ukarany zakazem uczestnictwa w wyjazdach oddziałowych
i międzyoddziałowych lub imprezach organizowanych przez Szkołę w danym roku
szkolnym.
11. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice lub uczeń pełnoletni. O ile to
możliwe, uczeń musi sam naprawić wyrządzoną szkodę.
12. Uczeń liceum może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora Szkoły na podstawie
uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
w następujących przypadkach:
a) gdy zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów i mimo
wykorzystania wszystkich środków nie ma poprawy w jego zachowaniu,
b) gdy uczeń dopuścił się rażącego naruszenia podstawowych zasad współdziałania
społecznego, w tym zagrożenia bezpieczeństwa innych, stosowania przemocy fizycznej
i psychicznej, rozprowadzania narkotyków lub innych środków odurzających,
c) gdy zachowania ucznia zostaną uznane przez radę pedagogiczną za niedopuszczalne.
13. Uczniowi i rodzicom przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu
wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji za pośrednictwem dyrektora Szkoły w ciągu
14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 29
USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI
Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole oraz
zwalniania z zajęć:
1) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma prawo dokonać wychowawca
klasy lub Dyrekcja szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia
niepełnoletniego lub samego ucznia pełnoletniego,
2) rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni może dokonywać
usprawiedliwień w formie pisemnej poprzez dziennik elektroniczny lub w formie
papierowej u wychowawcy klasy,

3) w przypadku dłuższych nieobecności wynikających z choroby dziecka rodzice/opiekunowie
prawni lub uczeń pełnoletni są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie
wychowawcę klasy. W takiej sytuacji wskazane jest przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego wraz z wnioskiem o usprawiedliwienie nieobecności;
4) wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach musi być dostarczony
wychowawcy w terminie nie przekraczającym 7 dni od powrotu do szkoły i nie później niż
na dzień przed datą wystawienia ocen śródrocznych/rocznych. Niedotrzymanie tego
terminu skutkuje brakiem usprawiedliwienia nieobecności.
5) decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca
po uwzględnieniu podanej przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby;
6) zwolnienie z danej lekcji wystawione przez dziennik elektroniczny lub w formie papierowej
musi zostać przedstawione wychowawcy klasy przed faktem opuszczenia zajęć,
w przeciwny wypadku nieobecność zostaje nieusprawiedliwiona,
7) W treści zwolnienia musi znaleźć się formuła, że rodzic ucznia niepełnoletniego przejmuje
pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie jego nieobecności w szkole; uczeń pełnoletni
oświadcza, że opuszcza szkołę na własną odpowiedzialność,
8) ucznia zwolnionego w danym dniu z lekcji obowiązują wszystkie prace domowe.

ROZDZIAŁ VII
RODZICE

§ 30
Do podstawowych obowiązków rodziców ucznia należy:
1) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne,
2) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
3) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
4) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły,
5) respektowanie postanowień Rady Rodziców,
6) udzielanie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej Szkole.
§ 31
1. Rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym. Nieobecności
należy usprawiedliwić w jak najkrótszym czasie po powrocie ucznia do Szkoły. Termin
usprawiedliwiania nieobecności to co najwyżej 7 dni od powrotu ucznia do Szkoły. Po tym
terminie nieobecności traktowane są jako nieusprawiedliwione. W uzasadnionych
przypadkach wychowawca ma prawo odstąpić od tych zasad.
2. Na podstawie prośby rodzica skierowanej do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły
(w przypadku nieobecności wychowawcy) w dzienniku elektronicznym o zwolnienie

ucznia do domu wychowawca lub dyrektor wydaje pisemną zgodę na wcześniejsze
wyjście ucznia ze szkoły. Zwolnienie ucznia w trakcie dnia musi nastąpić przed jego
wyjściem ze szkoły, w przeciwnym wypadku godziny nieobecności ucznia pozostaną
nieusprawiedliwione.
§ 32
Rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą i nauczycielami,
2) porad pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego,
3) zgłaszania wniosków i propozycji do organów Szkoły, 4) przedkładania opinii dotyczących
pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli, dyrektorowi bezpośrednio lub za
pośrednictwem swych reprezentantów.

ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 33
CELE I PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli i samooceny oraz
ukierunkowanie dalszej samodzielnej pracy;
e) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się
nimi we własnym działaniu;
f) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
h) monitorowanie pracy ucznia
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia wynikających z podstawy programowej;
b) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
c) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
d) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych przez szkołę;
e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
f) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach
przyjętych przez szkołę;
g) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
h) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
i) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, a także sprawdzianów
wiadomości i umiejętności, o których mowa w art. 44 n ust. 3 i 4 o systemie oświaty.
§ 34
FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów (na pierwszych
zajęciach edukacyjnych), a wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych (na
pierwszym zebraniu) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych/końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, (nauczyciele taką
informację odnotowują w dzienniku lekcyjnym);
b) zasadach oceniania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna/końcowa ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz skutkach

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 35
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
3. W celu zapewnienia optymalnych warunków nauczania dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
powinny być dostarczone na początku nauki w liceum lub w najszybszym terminie od
otrzymania takiego dokumentu, z wyjątkiem sytuacji kiedy w/w trudności w nauce
zostaną zdiagnozowane w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii
wymienionych w pkt. 1-2,który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
– następuje na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego
przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
47 ust. 1 pkt. 5 ustawy – prawo oświatowe.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują wymagania edukacyjne dla ucznia
posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
§ 36
ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ
1. Dyrektor szkoły w drodze decyzji 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 w drodze decyzji zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego
lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo "zwolniona".
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na
wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba
zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego
wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,
zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo "zwolniona".

§ 37
SPOSOBY I FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJYCH UCZNIÓW
1. Stosuje się następujące sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
a) pisemne prace klasowe, tj. pisemne prace kontrolne obejmujące większy zakres
materiału programowego, w przypadku wychowania fizycznego i informatyki – mają
formę przede wszystkim zadań praktycznych;
b) wypracowania;
c) pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności;
d) kartkówki;
e) odpowiedzi ustne;
f) prace domowe;
g) indywidualne bądź zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów,
wystąpień, pokazów;
h) projekty (samodzielne bądź zespołowe);
i) czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem (język polski, język obcy);
j) zadania praktyczne;
k) aktywność uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;
l) testy sprawnościowe.
2. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów prowadzone jest systematycznie.
3. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć
edukacyjnych oraz ich specyfiki i określona jest w przedmiotowych zasadach oceniania.
4. Minimalna ilość ocen z przedmiotu w okresie:

a) przy jednej godzinie tygodniowo – nie mniej niż 3 oceny;
b) przy dwóch i trzech godzinach tygodniowo – nie mniej niż 4 oceny;
c) przy czterech i więcej godzinach tygodniowo – nie mniej niż 5 ocen.
W klasie trzeciej w drugim okresie klasyfikacyjnym minimalna ilość ocen z przedmiotu nie mniej niż 3 oceny (niezależnie od pkt . a,b,c).
5. Prace klasowe (sprawdziany, testy, wypracowania):
a) są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem;
b) są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu;
c) całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są na dwa tygodnie przed
terminem;
d) w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie
zapowiedzieć, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia;
e) w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone dwie całogodzinne formy
sprawdzenia wiadomości i umiejętności oraz dwie w grupach międzyoddziałowych; nie
dotyczy to jednak sprawdzianów przełożonych na prośbę uczniów na termin późniejszy
oraz sprawdzianów poprawkowych;
f) sprawdzona praca klasowa jest zwracana uczniowi do dwóch tygodni od jej napisania
(wyjątek stanowią wypracowania z języka polskiego, na którego sprawdzenie
nauczyciele mają 3 tygodnie);
g) termin zwrócenia uczniom sprawdzonych prac klasowych może być przedłużony
w przypadku nieobecności nauczyciela,
h) w ciągu dnia w klasie dopuszcza się przeprowadzenie jednej pracy klasowej oraz
jednej pracy w grupie międzyoddziałowej.
6. Kartkówki:
a) są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów z ostatnich trzech tematów;
b) w zależności od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut;
c) mogą być niezapowiadane;
d) zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki.
7. Pisemne prace domowe:
a) uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego (w formie pisemnej pracy
domowej)
i zaprezentowania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
b) brak zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej.
Wyjątkiem jest sytuacja długotrwałej, uzasadnionej nieobecności ucznia np. pobyt
w szpitalu.
8. Odpowiedzi ustne:
a) są formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z trzech ostatnich tematów bez
konieczności uprzedniego informowania uczniów;
b) możliwość odpytywania na każdej jednostce lekcyjnej.
9. Testy sprawnościowe:
a) służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia;

b) postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.
10. Sprawdziany praktyczne wiedzy i umiejętności:
a) służą określeniu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych
w podstawie programowej danego przedmiotu;
b) postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.
11. Działalność twórcza ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe poddawane są ocenie,
biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia,
predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
12. W celu prawidłowej diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów raz w roku może
być zorganizowana praca klasowa ( test, sprawdzian) obejmujący wiadomości z całego
roku z poszczególnych przedmiotów.
13. Roczne prace sprawdzające są przygotowywane przez nauczycieli zgodnie z zapisami
podstawy programowej i mogą być przeprowadzane najpóźniej na trzy tygodnie przed
klasyfikacją roczną.
14. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 30% zajęć edukacyjnych z przedmiotu
w okresach: do klasyfikacji śródrocznej ( do 10 grudnia) lub od klasyfikacji śródrocznej do
rocznej (do 31 maja, a dla klas 3-ch do 31 marca), nauczyciel tego przedmiotu może
wyznaczyć uczniowi pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego
w okresie nieobecności ucznia. W przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu
frekwencyjnego w ustalonym terminie i nie usprawiedliwienia nieobecności na tym
sprawdzianie, uczeń otrzymuje 0punktów z tego sprawdzianu, co oznacza otrzymanie
oceny cząstkowej (bieżącej) niedostatecznej z danej partii materiału.
15. Nauczyciel w każdej pracy pisemnej ma obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za
poszczególne zadania czy polecenia, a przy sprawdzaniu – odpowiednio przy każdym
poleceniu - podać liczbę punktów otrzymanych przez ucznia.
16. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi, jeżeli stwierdzi na podstawie
zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie tego faktu może być
podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
§ 38
OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Oceny wyrażone są w stopniach i dzielą się na:
a) bieżące (cząstkowe), określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze
zrealizowanej części podstawy programowej;
b) śródroczne, roczne, końcowe klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości
i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej. Ocenę klasyfikacyjną
ustala się na podstawie ocen cząstkowych po uwzględnieniu ich wagi.
2. Oceny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Podczas nieobecności nauczyciela
oceny wystawia dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel.

3. Gdy zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena jest wystawiana
wspólnie przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu w oddziale.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel uzasadnia ustaloną
ocenę.
6. 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 robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien się dalej uczyć.
7. Oceny bieżące wystawiane z poszczególnych przedmiotów powinny dotyczyć:
a) wiadomości (wiedzy) uczniów;
b) stopnia opanowania przez uczniów umiejętności, uwzględnionych w podstawie
programowej;
c) postępów w opanowaniu materiału oraz włożonego wysiłku w zależności od
możliwości psychofizycznych.
8. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego nauczyciele przede wszystkim biorą pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
9. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne/ roczne/ końcowe ustala się w stopniach
według następującej skali:
a) celujący (6)
b) bardzo dobry (5)
c) dobry (4)
d) dostateczny (3)
e) dopuszczający (2)
f) niedostateczny (1)
10. Przy ocenianiu bieżącym (tzw. oceny cząstkowe) stosuje się skalę ocen rozszerzoną oznak
„+”.
11. Ocenom bieżącym nadaje się wagi: 1, 2, 3, 4.
12. Ustala się poniższą wagę ocen:
a) prace domowe, praca na lekcji, ćwiczenia, prezentacje - waga 1;
b) kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
- waga 2;
c) prace klasowe, testy, dodatkowe prace wymagające dużego wysiłku, wypracowania
domowe, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych ( punktowane
miejsca na poziomie międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim) - waga 3;
d) test, sprawdziany obejmujący materiał nauczany w ciągu semestru/roku - waga 4.
13. W zależności od stopnia trudności ww. treści o wadze ocen może zdecydować nauczyciel
przedmiotu.

14. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, z uwzględnieniem możliwości
edukacyjnych uczniów.
15. Ocenianie uczniów z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
16. Podczas sprawdzania prac pisemnych ustala się następujące kryteria stopni:
Procentowy wynik prac

Ocena

98 % - 100 %

celujący (6)

94 % - 97,99%

bardzo dobry plus (5+)

85 % – 93,99%

bardzo dobry (5)

81 % - 84,99%

dobry plus (4+)

70% – 80,99%

dobry (4)

66 % - 69,99%

dostateczny plus (3+)

53 % - 65,99%

dostateczny

49% -52,99%

dopuszczający plus (2+)

36 % – 48,99%

dopuszczający (2)

poniżej 36%

niedostateczny (1)

17. Prace klasowe (sprawdziany, testy, wypracowania) są obowiązkowe dla wszystkich
uczniów. Jeżeli uczeń nie napisał ich z całą klasą, ma obowiązek uczynić to w terminie
ustalonym przez nauczyciela maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do
szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania
pozostałych uczniów.
18. W przypadku nie napisania tej pracy klasowej (sprawdzianu, testu, wypracowania)
w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.
19. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaplanowanej pracy pisemnej jest równoznaczna
z uzyskaniem przez ucznia 0 punktów, czyli otrzymaniem oceny niedostatecznej.
20. Oceny śródroczne i roczne są odzwierciedleniem wiadomości i umiejętności ucznia,
mierzonych w różnorodny sposób i obliczanych na podstawie średniej ważonej.
21. Przy obliczaniu średniej ważonej wartość oceny o wadze 4, liczy się mnożąc ją przez 4,
wartość stopnia o wadze 3, liczy się mnożąc ją przez 3,wartość stopnia o wadze 2 liczy się
mnożąc ją przez 2, a pozostałe mnożąc przez 1. Natomiast „+” przy stopniu zwiększa
wartość oceny o ½ stopnia.
22. Średnie ważone stopni przekładają się na stopnie szkolne: śródroczne i roczne/końcowe,
według następujących zasad:

Zakres wartości średniej

Ocena klasyfikacyjna

5,31 – 6,0

Celujący

4,51 – 5,30

Bardzo dobry

3,51 – 4,50

Dobry

2,51 – 3,50

Dostateczny

1,75 – 2,50

Dopuszczający

0 – 1,74

Niedostateczny

23. Gdy uczeń chce poprawić śródroczną lub roczną/końcową ocenę z przedmiotu,
dopuszcza się za zgodą nauczyciela przedmiotu, po wykorzystaniu wszystkich możliwości
poprawy, przeprowadzenie sprawdzianu śródrocznego/rocznego z wagą 4.
24. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom:
a) uczniowi podczas lekcji, przy omawianiu prac, a jeśli jest nieobecny – w trakcie
najbliższych konsultacji;
b) rodzicom na najbliższym zebraniu lub w innym ustalonym z nauczycielem terminie;
c) udostępnianie pracy następuje w obecności nauczyciela przedmiotu.

§ 39
ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej (sprawdzianu, testu, wypracowania)
w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania, termin poprawy wyznacza nauczyciel.
2. Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy danej pracy klasowej, sprawdzianu,
testu.
3. Stopień trudności pracy poprawkowej jest taki sam jak pierwszej pracy kontrolnej.
4. Ocena uzyskana z pracy poprawkowej jest wpisywana do dziennika, jeżeli jest wyższa niż
ocena, którą uczeń otrzymał pierwotnie.
5. Stopień uzyskany z poprawionej pracy kontrolnej jest wpisywany do dziennika obok
pierwszego uzyskanego z tej pracy i traktowany, jako kolejny stopień z pracy kontrolnej.
Uczeń ma prawo do wskazania jednej oceny, która zostanie zastąpiona nową, poprawioną
oceną.
6. W trakcie poprawy, uczeń ma prawo zrezygnować z jej pisania i tym samym wyczerpuje
on prawo do poprawy pracy.
7. Uczeń korzystający podczas pracy pisemnej z niedozwolonej pomocy, traci swoje prawo
do poprawy oceny i otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Ilość ocen, które uczeń może poprawić jest ograniczona. Ilość ta zależy od nauczyciela
uczącego danego przedmiotu. Zasady i ilość ocen do poprawy muszą być zapisane

w przedmiotowych zasadach oceniania i podane uczniom do wiadomości na początku
każdego roku szkolnego.
9. Ilość ocen, które można poprawić nie może być mniejsza niż:
- jedna ocena w okresie - przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo;
- dwie oceny w okresie - przy trzech i więcej godzinach tygodniowo.
10. Nauczyciel i uczeń, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo uzgodnić formę poprawy
pracy kontrolnej za pomocą innego narzędzia pomiaru niż pierwotnie (dotyczy to np.
uczniów dyslektycznych, dysortograficznych i niepełnosprawnych).
11. Uczniowi, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną z danego przedmiotu,
nauczyciel stwarza w miarę możliwości, szansę na uzupełnienie braków i poprawę
oceny. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu zaliczeniowego obejmującego
zadania
z wymagań koniecznych (stopień dopuszczający) dla tego przedmiotu.
12. Sprawdzian zaliczeniowy uwzględniający możliwości i umiejętności ucznia opracowuje
i przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu po uzgodnieniu terminu z uczniem.

§ 40
TERMINY I SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI
1. Klasyfikowanie śródroczne/roczne/końcowe polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych/rocznych/końcowych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej/końcowej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
3. Śródroczne/roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych, a śródroczną/roczną/końcową
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach wymienione oceny ustala dyrektor szkoły lub inny nauczyciel upoważniony
do tego przez dyrektora szkoły.
4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu, klasyfikację roczną - w czerwcu,
a dla klas trzecich - w kwietniu. Dokładne terminy klasyfikacji zależne są od kalendarza
roku szkolnego, określa je rada pedagogiczna na zebraniu rozpoczynającym rok szkolny.
5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się na zakończenie trzeciej klasy.
6. Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasach programowo
najwyższych;

b) roczne ceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych;
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
7. Śródroczna/roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z przedmiotów jest średnią ważoną
uzyskanych przez ucznia ocen.
8. Uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną z przedmiotu i nie zaliczył
materiału odpowiednio: w klasach pierwszych i drugich do 31 maja, a w klasach trzecich
do 31 marca, otrzymuje niedostateczną ocenę cząstkową z wagą 4.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu jest wynikiem oceny wiedzy
i umiejętności ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
10.
Uczeń, który przy wystawianiu przewidywanej oceny rocznej/końcowej uzyskał
w drugim okresie średnią ważoną ocen z przedmiotu na ocenę niedostateczną, jest
zobowiązany do zaliczenia materiału w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
W przypadku niezaliczenia semestru nauczyciel ma prawo wystawić niedostateczną ocenę
cząstkową z wagą 4.
§ 41
WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI RODZICOM
1. O osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów rodzice są powiadamiani poprzez:
a) dziennik elektroniczny;
b) formę pisemnej notatki;
c) podczas zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych;
d) drogą e-mailową.
2. Na 21 dni przed śródrocznym /rocznym/końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej:
a) każdy nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne jest
zobowiązany do powiadomienia uczniów i wychowawców klas o przewidywanych,
ocenach klasyfikacyjnych lub nieklasyfikowaniu;
b) wychowawca klasy, po uzgodnieniu z nauczycielami nauczanych przedmiotów, jest
zobowiązany do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie
zachowania;
c) wychowawca klasy jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców/ prawnych
opiekunów uczniów o przewidywanej nagannej ocenie zachowania i/lub
przewidywanych niedostatecznych ocenach z poszczególnych przedmiotów.
3. Zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów uczniów o przewidywanej nagannej
ocenie zachowania i/lub przewidywanych niedostatecznych ocenach z poszczególnych
przedmiotów może nastąpić poprzez:
a) rozmowę telefoniczną potwierdzoną pisemnym oświadczeniem o otrzymanej
informacji;

b) pisemne zawiadomienie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów
i dostarczone do wychowawcy w ciągu dwóch dni od otrzymania;
c) za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
4. Informacje przekazane przy użyciu dziennika elektronicznego uważa się za skutecznie
dostarczone do rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
5. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami wychowawca przekazuje
informacje poprzez wysłanie informacji listem poleconym za potwierdzeniem.
6. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. Jeżeli rodzice z przyczyn losowych nie
mogą uczestniczyć w zebraniu, zobowiązani są do indywidualnego skontaktowania się
z wychowawcą w terminie 7 dni od daty zebrania.
7. Oceny proponowane co najmniej 21 dni przed śródrocznym/rocznym/klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej nie są ocenami ostatecznymi. Mogą być podwyższone,
lub obniżone do oceny niedostatecznej włącznie, po uwzględnieniu ocen, które uczeń
uzyskał w okresie między wystawieniem oceny przewidywanej i oceny
śródrocznej/rocznej/końcowej.

§ 42
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE OCEN
ROCZNYCH/KOŃCOWYCH
1. Ustala się następujące warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych:
a) minimalna frekwencja ucznia na danych zajęciach edukacyjnych musi wynosić 80%
w okresie od września do wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
z wyjątkiem sytuacji szczególnych ( pobyt w szpitalu, sanatorium, długotrwała choroba);
b) uczeń pisał wszystkie prace klasowe w ciągu całego roku szkolnego;
c) uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich prac klasowych przeprowadzonych w ciągu
roku szkolnego (z uwzględnieniem poprawionych ocen);
d) uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy;
e) podwyższenie oceny może nastąpić tylko po napisaniu przez ucznia sprawdzianu
wiedzy i umiejętności za okres roku;
f) nauczyciel może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu, jeżeli uczeń poprawi
wskazane przez nauczyciela prace.
2. Ustala się tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych/końcowych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
a) uczeń w ciągu trzech dni od zapoznania się z przewidywaną oceną zwraca się do
nauczyciela przedmiotu z pisemną, uzasadnioną prośbą o jej podwyższenie, pismo w tej
sprawie należy złożyć w sekretariacie szkoły;

b) nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki wymienione w pkt.1, po sprawdzeniu
powyższych danych, nauczyciel informuje ucznia o odmowie podwyższania oceny lub
wyznacza mu termin napisania sprawdzianu;
c) po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel informuje ucznia o uzyskanej ocenie.
3. Wynik sprawdzianu i ustalona ocena jest podstawą do wystawienia rocznej/końcowej
oceny klasyfikacyjnej.
4. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna i nie może być niższa od oceny
przewidywanej wystawionej przez nauczyciela.

§ 43
OCENIANIE ZACHOWANIA
1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, a także
postawie wobec kolegów oraz pracowników szkoły i uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycję szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena zachowania uwzględnia:
a) wypełnianie obowiązków szkolnych: systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne,
punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, respektowanie regulaminów,
zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczycieli, sumienność i systematyczność
w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia szkoły;
b) aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę organizacji
działających na terenie szkoły;
c) kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną, kulturę słowa, okazywanie szacunku
dorosłym, właściwe zachowanie w miejscach publicznych, stosunek do rówieśników,
poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka;
d) kreowanie swojej osobowości: rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażowanie
w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum,
nieuleganie nałogom, dbałość o zdrowie, higienę i estetykę;
e) frekwencję i spóźnienia:
- nieusprawiedliwienie 4 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny
wzorowej;

- nieusprawiedliwienie 8 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny bardzo
dobrej;
- nieusprawiedliwienie 20 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny dobrej;
- nieusprawiedliwienie 40 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny
poprawnej;
- nieusprawiedliwienie 50 godzin może spowodować, że uczeń nie otrzyma oceny
nieodpowiedniej;
- duża ilość spóźnień może wpłynąć na obniżenie oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z 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 nauczania indywidualnego lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie:
a) własnych obserwacji;
b) uwag nauczycieli i innych pracowników szkoły;
c) samooceny dokonanej przez ucznia;
d) oceny klasy.
6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do
klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.
7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może uzyskać oceny zachowania
wyższej niż poprawna.
9. Roczna ocena zachowania powinna uwzględniać ocenę z I okresu.
10. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego otrzymuje
ocenę klasyfikacyjną zachowania uwzględniającą przede wszystkim jego stosunek do
obowiązków szkolnych.
11. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o wystawionej ocenie zachowania.

§ 44

KRYTERIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA
1. Za ocenę wyjściową zachowania przyjmuje się ocenę dobrą.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:
a) przestrzega statutu i regulaminów szkoły;
b) jest systematyczny w nauce i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości;
c) uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;
d) odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje i dobrze wywiązuje się z zadań
nałożonych na niego przez wychowawcę klasy i nauczycieli;
e) cechuje go kultura osobista;
f) odnosi się z szacunkiem do innych osób;
g) dba o mienie szkolne i społeczne – szanuje własność swoją i cudzą;
h) dba o czystość mowy, nie używa wulgaryzmów;
i) nie ulega nałogom;
j) dba o higienę osobistą;
k) jest uczciwy, prawdomówny.
2. Ocenę dobrą można podnieść do oceny bardzo dobrej lub wzorowej, jeśli uczeń spełnia
wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto co najmniej jeden z poniższych
punktów:
a) jest inicjatorem życia kulturalnego na terenie szkoły, uczestniczy w konkursach,
olimpiadach, zawodach, uczęszcza do teatru, kina i na inne imprezy, czynnie uczestniczy
w akademiach, korzysta z biblioteki szkolnej;
b) inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły;
c) pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie klasowym, kołach
zainteresowań;
d) reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w konkursach i imprezach sportowych;
e) z własnej inicjatywy pomaga kolegom mającym trudności w nauce lub może się
wykazać innymi formami pomocy, np. ludziom starszym.
3. Ocenę dobrą można obniżyć do oceny poprawnej lub nieodpowiedniej, jeśli uczeń:
a) przejawia lenistwo, przejściowe niedbalstwo, nieuwagę i bierność w wypełnianiu
obowiązków szkolnych;
b) przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zachowuje się w sposób budzący zastrzeżenia
w szkole i poza szkołą (jest opryskliwy, złośliwy, krnąbrny);
c) spóźnia się i opuszcza godziny bez usprawiedliwienia;
d) zachowuje bierną postawę wobec przypadków naruszania dyscypliny,
bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu.
4. Za naganne zachowanie uznaje się:
a) zachowanie, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników
szkoły;
b) popełnienie czynu karalnego na terenie szkoły lub poza szkołą;

c) stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub pracowników
liceum;
d) posiadanie, spożywanie i udostępnianie innym alkoholu, narkotyków lub innych
środków niedozwolonych w tym należących do grupy tzw. " dopalaczy" na terenie szkoły
lub w czasie wyjść i wycieczek zorganizowanych przez szkołę;
e) pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
niedozwolonych, w tym "dopalaczy" na terenie szkoły lub w czasie wyjść i wycieczek
zorganizowanych przez szkołę;
f) propagowanie na terenie szkoły materiałów pornograficznych, systemów
totalitarnych (nazistowskich, komunistycznych, rasistowskich), sadystycznych lub
wzywających do stosowania przemocy;
g) niszczenie mienia szkoły z premedytacją;
h) fałszowanie dokumentów, w tym zwolnień z zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwień
nieobecności;
i) podawanie do publicznej wiadomości, także z wykorzystaniem Internetu, informacji
nieprawdziwych, niepotwierdzonych lub prywatnych o uczniach lub pracownikach szkoły
bez ich zgody;
j) notoryczne wagary (za notoryczne wagary uznajemy nieusprawiedliwione
nieobecności powtarzające się pomimo przeprowadzonej w tej sprawie rozmowy
z uczniem oraz rodzicami ucznia w obecności dyrektora szkoły oraz po zastosowaniu
innych kar przewidzianych statutem);
k) notoryczne spóźnienia (za notoryczne spóźnienia uznajemy spóźnienia powtarzające
się pomimo przeprowadzonej w tej sprawie rozmowy z uczniem oraz rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia w obecności dyrektora szkoły oraz po zastosowaniu
innych kar przewidzianych statutem.
5. Uczeń, który dotychczas cieszył się nienaganną opinią może zrehabilitować się za czyny
wymienione w pkt. 4 jeśli dopuścił się ich jednorazowo poprzez pracę na rzecz środowiska
szkolnego (np. wykonanie dodatkowej pracy na rzecz klasy, szkoły), środowiska lokalnego
(np. dobrowolne prace porządkowe, dekoracje, działalność charytatywna) lub
systematyczną pomoc koleżeńską (np. w nauce).
6. W wyjątkowych sytuacjach – w wyniku poważnego wykroczenia ucznia – wychowawca
może ponownie ustalić ocenę zachowania po zebraniu klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej. W sprawie ponownie ustalonej oceny rada pedagogiczna zbiera się
i podejmuje uchwałę w trybie nadzwyczajnym.

§ 45
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub 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.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny wyłącznie za zgodą rady pedagogicznej, na wniosek ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów).
4. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) są zobowiązani złożyć
podanie o egzamin klasyfikacyjny, w którym określone zostaną przedmioty, z których
uczeń będzie zdawał egzamin oraz oceny o jakie się ubiega.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki,
muzyki, zajęć artystycznych, technicznych, komputerowych, informatyki i wychowania
fizycznego, gdzie ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) przy czym, przy klasyfikacji rocznej egzamin klasyfikacyjny powinien być
przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w której skład
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
rodzice/opiekunowie ucznia.
9. Na egzamin klasyfikacyjny egzaminator przygotowuje:
1) test pisemny,
2) do wyboru zestawy pytań o dwa więcej niż liczba zdających na danym poziomie
edukacyjnym (po trzy pytania w zestawie), które zatwierdza dyrektor szkoły.
10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego uczeń składa oświadczenie, że jest zdrowy i może
przystąpić do egzaminu.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imienny skład komisji,
termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, pisemne odpowiedzi

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz stopień ustalony przez komisję.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub w trybie określonym
w zastrzeżeniach dla ustalenia tej oceny.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. Zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin klasyfikacyjny
powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych
ocen klasyfikacyjnych, co oznacza, że stopień trudności pytań powinien być adekwatny do
kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych (oceny są wystawiane
w sposób określony kryteriami w § 19 ust.16).

§ 46
ZASTRZEŻENIA
1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż
w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały procedury ustalania oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej/końcowej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. I b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład
komisji. Protokół zawiera: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony
sprawdzian, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania
egzaminacyjne, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
oraz stopień ustalony przez komisję.
9. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.5 pkt. 2), sporządza się protokół, zawierający
w szczególności: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin
posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę
klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
10. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 9, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

§ 47
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, technicznych, komputerowych informatyki
i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Na egzamin poprawkowy nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje:
1) test pisemny,
2) zestawy pytań o dwa więcej niż liczba zdających egzamin (po trzy pytania w zestawie).
Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. Egzamin poprawkowy obejmuje
materiał nauczania z drugiego okresu, o ile uczeń otrzymał pozytywną ocenę
klasyfikacyjną śródroczną. W przypadku oceny klasyfikacyjnej śródrocznej
niedostatecznej, egzamin poprawkowy obejmuje materiał z całego roku szkolnego.
7. Podczas egzaminu poprawkowego uczeń składa oświadczenie, że jest zdrowy i może
przystąpić do egzaminu.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę
zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imienny skład komisji, termin
egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna
z zastrzeżeniem trybu określonego w zastrzeżeniach dla ustalenia tej oceny.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo
wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
13. Zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin poprawkowy
powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
rocznych ocen klasyfikacyjnych, co oznacza, że stopień trudności pytań powinien być
adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych (oceny są
wystawiane w sposób określony kryteriami w § 19 ust.16).
§ 48
PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 i 4,
uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen, o której mowa w pkt. 2 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad
wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust.
5,uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,
7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen, o której mowa w pkt.7 wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane
z tych zajęć.
9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 nie otrzymuje promocji i powtarza
tę samą klasę.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Rozdział VIII
CEREMONIAŁ

§ 49
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i przepisów określających przebieg i zakres
obchodów świąt państwowych i szkolnych określonych w Kalendarzu roku szkolnego
z udziałem sztandaru szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku - Kamiennej, a także określa zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie
tych uroczystości.
2. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on
bowiem do tradycji Szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego
stosunku uczniów do symboli narodowych i Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy
patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.
§ 50
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
1. Do najważniejszych uroczystości obchodzonych w Szkole, tworzących ceremoniał szkolny,
należą:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2) uroczystości związane z Dniem Patrona,

3) zakończenie nauki przez uczniów klas maturalnych,
4) inne święta szkolne,
5) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
a) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
b) 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
6) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.
2. W czasie uroczystości szkolnych społeczność szkoły obowiązuje strój galowy.

§ 51
SYMBOLE SZKOLNE
1. Najważniejszymi symbolami szkoły są:
a) sztandar Szkoły,
b) logo Szkoły.
2. Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa
strona jest w barwach narodowych z umieszczonym godłem państwowym. Na lewej stronie
płata znajduje się podobizna (głowa) Adama Mickiewicza- patrona szkoły, wokół której
znajduje się napis z nazwą Liceum.
3. Sztandar jest symbolem tradycji, godności i dumy Szkoły.
4. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
5. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w godnym miejscu.
6. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
7. Logo Szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Eksponowane jest na dyplomach,
pismach urzędowych szkoły o podniosłym znaczeniu.
§ 52
POCZET SZTANDAROWY
1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród
zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną uczniów klas trzecich. Obok zasadniczego
składu zostają również wybrane 3 składy „rezerwowe”.
2. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: − uczeń: ciemny garnitur, biała koszula
i krawat, − uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium) lub spodnie.
3. Insygnia pocztu sztandarowego − biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię,
zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, − białe rękawiczki
4. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie wicedyrektora szkoły.
Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez
Dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

§ 53
CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA OPIEKI NAD SZTANDAREM
1. Przekazanie sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas
maturalnych, w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.
− Na komendę osoby prowadzącej uroczystość: „Baczność. Poczty sztandarowe do
przekazania sztandaru wystąp” – nowy poczet staje naprzeciwko pocztu starego. −
Dotychczasowy chorąży pocztu wygłasza formułę przekazania sztandaru:
My tegoroczni absolwenci II Liceum im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej
przekazujemy Wam sztandar. Niech będzie on dla Was zawsze symbolem ideałów, ku
którym dążył nasz patron i wzorem rzetelnej pracy dla dobra szkoły, społeczeństwa
i Ojczyzny.
− Chorąży nowego pocztu sztandarowego wypowiada słowa:
W imieniu szkolnej społeczności przyjmujemy ten sztandar i zapewniamy, że będziemy go
wysoko nieść i szanować. Przyrzekamy, że uczynimy wszystko, aby wyrastać na prawych
i światłych członków wspólnoty ludzkiej, strzegącej wolności, sprawiedliwości i pokoju
świata.
− Asysta przekazuje sobie insygnia (szarfy). a następnie czyni to chorąży, po czym następuje
przekazanie sztandaru. − Na komendę osoby prowadzącej uroczystość: „Baczność. Poczty
sztandarowe wstąp” dotychczasowy poczet opuszcza salę, a nowy zajmuje jego miejsce.
§ 54
SCENARIUSZ OFICJALNYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU
1. Wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do sali na początku
uroczystości, jest zapowiedziane przez prowadzącego: − Szanowni zebrani: pani/pan (imię
i nazwisko), dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w SkarżyskuKamiennej - co powoduje przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;
− Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność” − „Poczet sztandarowy
wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet
sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet
może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie
przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet
zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi
sztandar do pionu.
− Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu
państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy („Mazurek Dąbrowskiego”).
W trakcie śpiewania hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.

− Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie. Spocznij” – uczestnicy
uroczystości przyjmują postawę swobodną.
− Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet
sztandarowy sztandar wyprowadzić”. Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są
analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
2. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru może się dopiero zacząć część artystyczna
uroczystości.
§ 55
PREZENTACJA SZTANDARU
1. Na komendę: „ Baczność. Do prezentacji sztandaru” .Poczet sztandarowy wykonuje zwrot
w prawo i z pochylonym sztandarem przechodzi wzdłuż ustawionych zgromadzonych na
uroczystości i powraca na swoje miejsce. Wtedy pada komenda: „Po prezentacji
sztandaru. Spocznij.”

§ 56
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w obecności dyrekcji, nauczycieli
i wszystkich uczniów Liceum. Prowadzący uroczystość podaje komendę:
− „Baczność. Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp”. Wytypowani
uczniowie podchodzą do sztandaru szkolnego i stają po dwóch stronach bokiem do pocztu
sztandarowego.
− Na komendę: „Do ślubowania”. – sztandar zostaje pochylony, a stojący przy nim
uczniowie wyciągają w jego stronę prawe ręce z wyciągniętymi wskazującym i środkowym
palcami. Dyrektor szkoły odczytuje tekst ślubowania, a uczniowie stojący przy sztandarze
powtarzają za nim słowa ślubowania. Na koniec wszyscy uczniowie klas pierwszych
powtarzają słowo: „Ślubujemy”.
2. Tekst ślubowania:
„Ślubujemy Tobie Ojczyzno na sztandar Naszej Szkoły, która nosi imię wieszcza Narodu
Polskiego – Adama Mickiewicza, że będąc uczniami II Liceum Ogólnokształcącego spełniać
będziemy sumiennie obowiązki ucznia, świecić przykładem uczciwości, pracowitości,
koleżeńskiej postawy, szanować naszych rodziców, przełożonych, zdobywać gruntowną
wiedzę i umiejętności dla szczęścia własnego i dobra ukochanej ojczyzny Rzeczypospolitej
Polskiej”.
3. Po zakończeniu ślubowania pada komenda: − „Po ślubowaniu. Przedstawiciele klas
pierwszych wstąp. Spocznij.”

§ 57
UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE
1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi
przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej
stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji
„Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji
„Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz
w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego
Sakramentu;
2) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
§ 58
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
1. W przypadku gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje ozdobiony czarnym kirem.
2. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od
lewej górnej strony do prawej.
3. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu, jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go
do przodu.
4. Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt,
śpiewania hymnu państwowego, podczas opuszczania trumny do grobu oraz
w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
Chwyty sztandaru
1. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące
postawy i chwyty:
Postawy
„zasadnicza”

Opis chwytu
sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na
wysokości czubka buta, drzewce przytrzymywane prawą ręką
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała,

lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała
„spocznij”

„na ramię”

„prezentuj”

salutowanie w miejscu

salutowanie w marszu

sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie
„zasadniczej”, chorąży i asysta w postawie „spocznij”
chorąży kładzie drzewce prawą ręką (lewą sobie pomaga) na
prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni, płat sztandaru
musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni
z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar
do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej
ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce
sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę,
obejmując nią dolną część drzewca
wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot
w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi
w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód
do 45 stopni; po zakończeniu hymnu, przechodzi do postawy
„prezentuj” i „spocznij”
z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu
w miejscu; komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar;
„baczność” – bierze sztandar na ramię

ROZDZIAŁ IX
REKRUTACJA

§ 59
1. Szczegółowe kryteria rekrutacji na dany rok szkolny, zgodnie z rozporządzeniem ministra
właściwego do spraw oświaty oraz zarządzeniem Kuratora Oświaty, ogłasza Dyrektor
szkoły nie później niż sześć miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego
w regulaminie rekrutacji.
2. Wszystkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora szkoły.
3. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania
rekrutacji.
4. Decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy podejmuje
Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
5. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu do szkoły lub przeniesieniu ucznia
z klasy do klasy, podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60
1. Statut obowiązuje wszystkich pracowników, uczniów Szkoły i ich rodziców.
2. Nieuregulowane niniejszym Statutem kwestie podlegają zewnętrznym aktom prawnym.

