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DZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

ROZDZIAŁ I  

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

 

§ 1 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2, jest szkołą 

publiczną. 

 

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu, 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły, 

4) szkole – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  

w Żywcu. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest powiat żywiecki. 

 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

 

 

§ 3 

1. W szkole prowadzone są: 

1) do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego liceum, 

2) od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego liceum. 

 

2. Liceum ogólnokształcące o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum 

pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

3. Liceum ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły 

podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych:  

1) okrągła o średnicy 35 mm z godłem państwa, 

2) okrągła o średnicy 20 mm z godłem państwa. 
 

5. Szkoła używa pieczęci szkolnych: 

1) pieczęć podłużna z nazwą szkoły, adresem, numerem NIP i REGONEM. 

 

6. Szkoła używa tablic: I Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Żywcu. 
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ROZDZIAŁ II  

TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

 

§ 4 

1. Szkoła posiada sztandar oraz stosuje własny ceremoniał szkolny: 

1) uczeń ma obowiązek poznania historii szkoły, postaci jej patrona, a także postaci 

wybitnych nauczycieli i wychowawców, 

2) uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły, 

3) uczniowie mają obowiązek kultywować tradycje szkoły, wzbogacać ceremoniał 

i uroczystości szkolne, 

4) do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem szkolnym 

znaczenia świąt państwowych i szkolnych, 

5) uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów 

rocznic, świąt państwowych i oświatowych, 

6) zaszczytnym prawem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztanda-

rowym szkoły, 

7) uczniowie klas pierwszych każdego roku szkolnego składają na sztandar szkoły 

następujące ślubowanie: 

 

My - uczniowie klas pierwszych, 

wstępujący w progi I Liceum Ogólnokształcącego, 

świadomi powagi chwili, 

stajemy przed historycznym sztandarem szkoły 

i uroczyście ślubujemy: 

strzec honoru szkoły, 

stać się godnym jej szczytnych tradycji, 

kształtować swoje umysły i charaktery tak, 

by w przyszłości mogła być z nas dumna, 

-ślubujemy- 

szanować tradycje naszego narodu, 

rozwijać w sobie postawę obywatelską, 

być wiernym ideałom humanizmu 

-ślubujemy- 

pamiętając o tym, że na naszą naukę 

i wychowanie składa się trud nauczycieli 

i rodziców, ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania 

i starać się odpowiedzieć na ten trud 

wysiłkiem naszych umysłów i serc 

-ślubujemy- 
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ROZDZIAŁ III  

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

 

§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione 

w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo- 

-profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego  

i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, 

moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia 

określonej roli w społeczeństwie. 

 

2. W szczególności szkoła: 

1) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we 

współczesnym świecie, 

2) kieruje samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych 

wyników w nauce, 

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie, 

4) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego poprzez: 

a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych, 

b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy  

i wypoczynku, 

c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole, 

d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy, 

e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, 

prezentowania własnych poglądów, 

f) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny, 

g) uzyskanie świadectwa dojrzałości, 

h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego, 

i) poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną  

i psychiczną, 

j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych 

programów i indywidualnego toku nauczania. 

5) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne: 

a) prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem 

fizycznym i moralnym, 

b) humanizm – braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność 

osobista i szacunek dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość, 

c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu, 

d) poczucie i urzeczywistnianie sprawiedliwości, 

e) swoboda myśli, sumienia, wyznania, tolerancja światopoglądowa, 

poszanowanie odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych 

obyczajów społeczno-moralnych), 

f) poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego, 

g) godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą 

pracą, 

h) prawo do edukacji i kultury, 

i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 
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§ 6 

1. Szczegółowe cele edukacyjne zawiera Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

 

 

§ 7 

1. Zadania szkoły w zakresie wychowania: 

1) Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki 

ciążące na rodzicach/prawnych opiekunach, powinni zmierzać do tego, aby 

uczniowie w szczególności:  

a) znajdowali w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego  

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym), 

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 

przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, 

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego 

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, 

wolność własną z wolnością innych. 

 

2. Szczegółowe cele wychowania zawiera Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

szkoły. 

 

 

§ 8 

1. Zadania szkoły w zakresie działalności opiekuńczej: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości, 

2) ścisłe respektowanie w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, 

3) sprawowanie w formach indywidualnych opieki nad niektórymi potrzebującymi jej 

uczniami przez kierowanie ich na badania psychologiczno – pedagogiczne oraz 

respektowanie i realizowanie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

4) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:  

a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te 

zajęcia, 

b) podczas przerw między lekcjami – nauczyciele pełniący dyżur według 

zarządzenia dyrektora szkoły, 

5) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym 

w trakcie wycieczek szkolnych przez wyznaczonych nauczycieli. Obowiązki 

opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne 

przepisy. 

 

2. Indywidualne zwalnianie ucznia z zajęć szkolnych określa Regulamin 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania Ucznia. 

 

3. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na : 
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1) udzielaniu (w miarę możliwości finansowych szkoły) doraźnej lub stałej pomocy 

finansowej, 

2) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, 

3) zapewnieniu warunków właściwego funkcjonowania w szkole uczniom 

niepełnosprawnym i przewlekle chorym, 

4) umożliwieniu korzystania przez uczniów z pomocy ze strony powołanych do tego 

organizacji i instytucji działających zgodnie z prawem. 

 

4. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

uczącemu w szkole. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia 

ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział 

powierzony jego opiece wychowawczej przez cały etap edukacyjny. 
 

5. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor. 

 

6. Dyrektor może dokonać zmian na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu, 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

 

 

§ 9 

1. Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

2. Liceum prowadzi orientację zawodową (w ramach doradztwa zawodowego) mającą na 

celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 

i uzdolnień. 
 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia. 

 

4. Celem głównym doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do trafnego 

wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. 

 

5. Osiągnięciu celu głównego służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie: 

1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, 

2) wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, 

3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego: 

1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów, 

2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia 

określonych działań, 

3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów, 

4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym 

uczniom, 
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5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji  

i doradztwa zawodowego w szkole, 

6) posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. 

 

7. Formy działań adresowane do uczniów szkoły obejmują: 

1) badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole 

(wywiad, kwestionariusz ankiety), 

2) zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie 

i swoich predyspozycji zawodowych, 

3) warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej  

i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, 

4) udostępnianie informacji o zawodach oraz szkołach, 

5) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

6) prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów, 

7) udzielanie indywidualnych porad uczniom, 

8) organizowanie wycieczek. 

 

8. Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego w szkole obejmują: 

1) kształtowanie aktywności zawodowej uczniów, 

2) pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych  

z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci, 

3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

4) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe, 

5) mniej niepowodzeń szkolnych. 
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DZIAŁ II  

ORGANY SZKOŁY  
 

 

ROZDZIAŁ I  

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 
 

 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, 

współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 
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ROZDZIAŁ II  

DYREKTOR SZKOŁY 
 

 

§ 11 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

 

2. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły. 

 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

nauki oraz skreślenia z listy uczniów, jest Śląski Kurator Oświaty. 

 

4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest Starosta Żywiecki oraz Śląski Kurator Oświaty. 

 

5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

nagród, odznaczeń i innych wyróżnień 

 

6. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim. 

 

7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów 

szkoły w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli  

i uczniów, oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do 

twórczej pracy, 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.  

 

 

§ 12 

1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,  

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 
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6) tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz 

powoływanie ich przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego, 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły, 

13) skreślanie ucznia z listy uczniów, 

14) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

15) wstrzymywanie wykonania uchwał Rad Pedagogicznych, podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, 

17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

18) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 

19) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

20) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

21) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły,  

22) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,  

w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły, 

23) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć, określającego organizację zajęć 

edukacyjnych, 

24) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych, 

25) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych 

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem 

zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 

26) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom. 

 

2. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustaw – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy, należy w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami, 
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2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3) powierzanie stanowisk wicedyrektorów, a także odwoływanie z nich, 

4) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

5) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

6) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy 

mają status pracowników samorządowych, 

7) sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole, 

8) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

9) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach 

ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 

10) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

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

zawodowym, 

12) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem, 

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
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ROZDZIAŁ III  

RADA PEDAGOGICZNA 
 

 

§ 13 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 

w Żywcu. 

 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły dla młodzieży w zakresie 

realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

 

§ 14 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w szkole. 

 

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest 

odrębnym dokumentem. 

 

 

§ 15 

1. Rada obraduje na zebraniach. 

 

2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: 

1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

2) organu nadzoru pedagogicznego, 

3) organu prowadzącego szkołę, 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

 

4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły.  

 

 

§ 16 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 
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2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji 

kierowniczych w szkole, 

6) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

7) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

8) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ 

prowadzący szkołę,  

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,  

10) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych 

stanowisk. 

 

3. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala 

statut, 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora szkoły o odwołanie 

nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

3) wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

4) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły. 

 

 

§ 17 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał z zakresu kompetencji stanowiących, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  

 

 

§ 18 

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

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz 

słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

 



Strona 15 

 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie. 

 

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

spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

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

 



Strona 16 

 

ROZDZIAŁ IV  

RADA RODZICÓW 
 

 

§ 19 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. 

 

2. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz 

współpracuje z Radą Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

 

 

§ 20 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

2) wspieranie działalności statutowej szkoły, 

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora szkoły, 

4) możliwość przekazywania Staroście Żywieckiemu oraz Śląskiemu Kuratorowi 

Oświaty opinii na temat pracy szkoły. 

 

2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny. 

 

3. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

 

5. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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ROZDZIAŁ V  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

 

§ 21 

1. W I Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy 

uczniowie szkoły. 

 

2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie 

może być sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem. 

 

 

§ 22 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

 

2. Do kompetencji samorządu w szczególności należy prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, 

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (i jednocześnie 

szkolnej rady wolontariatu). 

 

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

 

4. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady 

działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa 

regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  
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ROZDZIAŁ VI  

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB 

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 
 

 

§ 23 

1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, 

współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 

 

2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia  

i wzajemnego poszanowania. 

 

3. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem zainteresowane 

strony zgłaszają dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające do usunięcia 

przyczyn konfliktu. 

 

4. Spory między nauczycielem a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

5. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły  

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania 

przedstawicieli w/w organów. 

 

 

§ 24 

1. Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowawczych i dydaktycznych młodzieży. 

 

2. Formy współdziałania: 

1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas  

z rodzicami/prawnymi opiekunami dla zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-

wychowawczymi szkoły i klasy, 

2) zapewnienie rodzicom/prawnym opiekunom możliwości indywidualnego kontaktu 

z wychowawcami klasy i innymi nauczycielami, 

3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce, a także przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dzieci. 

 

3. W ramach współpracy rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego 

rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) udzielania pomocy materialnej, 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli 

dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów. 
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DZIAŁ III  

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

 

ROZDZIAŁ I  

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

 

§ 25 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego 

roku. 

 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

 

 

§ 26 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ 

prowadzący. 

 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak  

i każdego nauczyciela. 

 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- 

-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

5. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów 

nauczania oraz planu finansowego szkoły, 

3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 
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§ 27 

1. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa 

organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych 

organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły organizuje zastępstwa tak, aby 

nie zaburzyć procesu dydaktycznego danego oddziału. W szczególnych przypadkach 

może zwolnić uczniów z pierwszych i ostatnich godzin zajęć lekcyjnych. Fakt ten 

zostaje odnotowany w księdze zastępstw. 

 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. 

  

4. W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem 

prowadzącym.  

 

 

§ 28 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie, 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów, 

8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie, 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów w działaniach 

wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

12) wspieraniu rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców/prawnych 

opiekunów i nauczycieli, 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
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2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych  

w szkole polega na: 

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, 

3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy 

dydaktycznej i wychowawczej, 

4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć, 

5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

 

 

§ 29 

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

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć. Skrócenie lub wydłużenie zajęć w danym dniu 

następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły. 

 

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 20 minut. Harmonogram przerw ustala  

dyrektor szkoły. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest 

ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły. 

 

5. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, których aktualna lista znajduje się na 

stronie internetowej szkoły. 
 

6. W szkole są prowadzone klasy objęte patronatem wyższych uczelni. 

 

7. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą – Prawo 

oświatowe. 

 

 

§ 30 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości 

organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu 

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

dla liceum ogólnokształcącego trzyletniego i od 2 do 3 przedmiotów, ujętych  

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, dla liceum ogólnokształcącego 

czteroletniego. 
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2. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach 

międzyoddziałowych. Minimalną liczbę uczniów w zespole ustala organ prowadzący  

w podejmowanej uchwale. 
 

3. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne 

oraz przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyklasowych, a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów. 
 

4. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

 

 

§ 31 

1. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne 

oraz przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, między-

klasowych, a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów. 

2. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

 

 

§ 32 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według harmonogramu 

ustalonego przez dyrektora szkoły, dyżury nauczycielskie. Sposób pełnienia dyżurów 

określa przyjęty w szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument. 

 

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki  

i teren szkolny objęto monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są 

tabliczkami informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”. 

 

3. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele – 

organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców/prawnych opiekunów. 

Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich 

uczniów. 
 

4. Wejścia uczniów do budynku szkoły i wyjścia w trakcie zajęć lekcyjnych są 

kontrolowane, natomiast pozostałych osób monitorowane. 
 

5. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych tylko na podstawie 

zwolnienia podpisanego przez wychowawcę lub, w przypadku nieobecności 

wychowawcy, przez dyrektora bądź wicedyrektora szkoły, po uprzednim 

potwierdzeniu takiej konieczności przez rodzica/prawnego opiekuna (informacja na 

piśmie lub w dzienniku elektronicznym). 

 

6. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według przepisów 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji 

krajoznawstwa i turystyki przez szkoły. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do 
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przygotowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia całości 

wymaganej dokumentacji w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły. 
 

7. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin, który jest odrębnym 

dokumentem. 

 

8. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 

 

 

§ 32a 

1. W szkole zawiesza się zajęcia na czas oznaczony w razie wystąpienia: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt. 1-3. 

 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia 

zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa  

w ust. 2, są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, które: 

a) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tego narzędzia 

informatycznego, 

b) zapewnia integralność danych w tym narzędziu informatycznym. 

 

4. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom i nauczycielom płaszczyznę komunikacji 

elektronicznej, udostępniając aplikacje w pakiecie Office 365 i jednocześnie 

zapewniając ochronę użytkowników zaopatrzonych hasłami indywidualnych kont oraz 

bezpieczne przekazywanie materiałów. 

 

5. Każdy uczeń posiada aktywne konto w Office 365. 

 

6. Nauczaniem zdalnym w opisanej formie są również objęci uczniowie realizujący 

obowiązek nauki poprzez nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne  

i zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. 

 

7. Dopuszcza się następujące formy zdalnego nauczania: 

1) wysłanie wiadomości przez nauczyciela do uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów, w której określa się tematykę zajęć, zagadnienia do powtórzenia lub – 

w miarę możliwości – do samodzielnego opanowania, wskazówki, jak wywiązać 

się z wyznaczonych zadań oraz źródła i środki dydaktyczne, z których należy 

korzystać; nauczyciel wyznacza także uczniom termin na wywiązanie się  

z przydzielonych zadań oraz określa metodę, w jaki sposób zamierza to 

skontrolować, 
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2) przeprowadzenie lekcji w trybie zdalnym z użyciem monitorów ekranowych lub 

bez ich użycia, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

 

8. Decyzję o formie pracy zdalnej, metodach pracy, doborze środków dydaktycznych 

podejmuje każdorazowo nauczyciel przedmiotu, uwzględniając konieczność 

poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie 

sprzętu służącego do nauki. 

 

9. Zajęcia z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania nauczyciel realizuje w ramach 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Zajęcia te rejestruje w dzienniku elektronicznym, analogicznie jak podczas nauki 

stacjonarnej. 

 

10. Każdy nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do opublikowania tygodniowego planu 

swoich zajęć z zespołem w kalendarzu MS Teams. 

 

11. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi co najmniej 30 minut a maksymalnie 35,  

co powoduje wydłużenie przerw między lekcjami celem zachowania zasad higieny 

pracy przy komputerze. 

 

12. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów muszą być zgodne  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

 

13. Szczegółowe kryteria ocen określają przedmiotowe zasady oceniania dla danego 

przedmiotu. 

 

14. Formy sprawdzenia wiedzy nauczyciel dobiera indywidualnie. 

 

15. Informacja o postępach ucznia w nauce rejestrowana jest w dzienniku elektronicznym. 

 

16. Wychowawca klasy nadzoruje możliwości techniczne realizacji zdalnego nauczania 

przez uczniów swojej klasy, omawia problemy uczniów podczas zajęć z wychowawcą. 

 

17. Frekwencja podczas zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym jest sprawdzana przy 

pomocy komunikatora Teams przez odczytanie listy obecności i odnotowanie 

frekwencji w dzienniku elektronicznym. 

 

18. W przypadku problemów technicznych, uniemożliwiających uczestniczenie  

w zajęciach w czasie rzeczywistym, uczeń zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, który 

rozpoznaje sytuację, kontaktując się z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

Po potwierdzeniu przez rodziców/prawnych opiekunów problemów technicznych 

ucznia, wychowawca informuje nauczycieli uczących o zaistniałym problemie.  

W takiej sytuacji uczący odnotowują w dzienniku elektronicznym obecność ucznia na 

zajęciach, a uczeń jest zobowiązany do zapoznania się ze zrealizowanym materiałem 

umieszczonym w notesie zajęć lub w dzienniku elektronicznym. 

 

19. W czasie pracy szkoły w trybie nauczania zdalnego uczniowie są objęci pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formie określonej przez pedagoga szkolnego. 
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§ 33 

1. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą  

z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

 

 

§ 34 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:  

1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe, 

2) obserwatorium astronomiczne, 

3) sale gimnastyczne, 

4) boiska sportowe, 

5) bibliotekę, 

6) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

7) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 

8) składnicę archiwum, 

9) jadalnię, 

10) szatnię. 

 

2. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji  

o wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. 

Dziennik jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania.  

 

 

§ 35 

1. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 

Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji  

w Bielsku-Białej, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. 

 

2. Szkoła może zawierać dowolne umowy i wchodzić w związki z dowolnymi 

instytucjami o ile umowy te lub związki służą realizacji statutowych celów szkoły. 

 

3. Szkołę wspiera działalność dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenie Przyjaciół  

i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu,  

„Z Kopernikiem w XXI wiek” stowarzyszenie dla promocji i rozwoju I Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, które działają na podstawie własnych 

statutów/regulaminów. 

 

4. Na terenie szkoły działa młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w ramach programu 

edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. 
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ROZDZIAŁ II  

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 
 

 

§ 36 

1. W szkole funkcjonuje obserwatorium astronomiczne, umiejscowione na dachu 

budynku. Obserwatorium służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów  

w dziedzinie astronomii, a w szczególności prowadzeniu obserwacji ciał niebieskich.  

 

2. Z obserwatorium astronomicznego uczniowie mogą korzystać jedynie pod opieką 

nauczyciela lub innych osób prowadzących zajęcia w zakresie wykorzystania 

przyrządów astronomicznych do obserwacji nieba. 

 

3. Zajęcia w obserwatorium mogą być prowadzone w trakcie obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów 

zainteresowanych tematyką astronomiczną. 

 

4. Za sprzęt będący na wyposażeniu obserwatorium astronomicznego odpowiada 

nauczyciel fizyki lub inna osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 

 



Strona 27 

 

ROZDZIAŁ III  

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

 

§ 37 

1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest 

interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy  

o regionie. 

 

2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów 

biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu 

wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 

 

3. Biblioteka szkolna składa się z:  

1) wypożyczalni literatury pięknej, lektur oraz multimediów, 

2) wypożyczalni książek popularnonaukowych,  

3) czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym i stanowiskami komputerowymi 

tworzącymi pracownię multimedialną. 

 

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie  

z organizacją roku szkolnego. 

 

5. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor w sposób umożliwiający dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły  

i rodzice/prawni opiekunowie uczniów. 

 

7. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki, który jest odrębnym 

dokumentem.  

 

 

§ 38 

1. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności uczniów posługiwania się językiem polskim, 

2) przygotowaniu uczniów i słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 

2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów książek,  

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,  

5) współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

6) organizowanie i propagowanie różnych imprez czytelniczych rozwijających 
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wrażliwość kulturową i społeczną (np. konkursy czytelnicze, spotkania literackie),  

7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 

poszczególnych oddziałów,  

8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

9) współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły. 

 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów poprzez udzielanie porad na temat 

wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, 

popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, 

2) publiczną biblioteką pedagogiczną i miejską biblioteką publiczną celem szerszego 

propagowanie różnych imprez czytelniczych,  

3) innymi instytucjami kulturalnymi miasta (muzeum, miejskim ośrodkiem kultury, 

centrum kultury i sztuki). 
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DZIAŁ IV  

SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY 

 

 

ROZDZIAŁ I  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

 

§ 39 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi. 
 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy 

ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy. 

 

 

§ 40 

1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowiska dwóch 

wicedyrektorów. 

 

2. Wymienione stanowiska powierza i odwołuje z nich dyrektor po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

 

3. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów określa dyrektor, powierzając to 

stanowisko. 

 

4. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wskazanego wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

 

§ 41 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

 

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej,  

2) wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie 

programów, 

3) wybór podręczników szkolnych, 

4) prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem 

wychowawczo-profilaktycznym, 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji 

zawodowych, 

7) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów, 

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,  
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10) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał, 

11) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, 

12) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie 

uczniów, 

14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów, 

15) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole, 

16) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej 

pracy. 

 

 

§ 42 

1. Do zadań pedagoga, psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego należy pomoc 

wychowawcom klas, a także: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, a także 

współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się,  

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły, 

7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-

-profilaktycznym, 

8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja 

oceny Radzie Pedagogicznej. 

 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i 

placówkę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa zawodowego, 

6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom, 

7) coroczne opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym 

nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, programu realizacji 
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doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji. 

 

§ 43 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor może powierzyć 

obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom (drugi nauczyciel jest zastępcą 

wychowawcy na czas jego nieobecności) lub jednemu nauczycielowi wychowawstwo 

w dwóch klasach. 

 

2. Funkcje wychowawcy dyrektor powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności – prowadzi oddział w całym cyklu nauczania. 

 

 

§ 44 

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie 

informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział, 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi  

i koordynowanie działań wychowawczych, 

5) współpraca z pedagogiem szkolnym, 

6) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie 

regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne, 

7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy, 

8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie 

ich udziału w pracach na rzecz środowiska, 

10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów, 

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, 

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie 

świadectw szkolnych, 

13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej 

pracy. 

 

2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki 

doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych. 

 

 

§ 45 

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe. 

 

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa dyrektor szkoły. 
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3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek 

członków zespołu. 

 

4. 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/prawnymi opiekunami oraz 

środowiskiem lokalnym, 

3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów, 

4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych, 

5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności,  

z jakimi się borykają, 

6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania 

odpowiedzialności za podjęte wybory. 

 

5. W szkole działają zespoły przedmiotowe: 

1) zespół humanistyczny, 

2) zespół językowy, 

3) zespół przyrodniczy, 

4) zespół przedmiotów wychowania fizycznego i przedsiębiorczości. 

 

6. Zadaniami zespołu przedmiotowego są: 

1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także 

podręczników z danego przedmiotu, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu, 

3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu, 

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. 

 

7. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły. 

 

 

§ 46 

1. W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze i obsługi:  

1) główny księgowy, 

2) sekretarz szkoły, 

3) specjalista ds. płacowych, 

4) sprzątaczka, 

5) konserwator, 

6) woźny, 

7) szatniarka. 

 

2. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i obsługi 

jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym  
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i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu 

oraz jego otoczenia w ładzie i czystości. 

 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły i są 

zawarte w regulaminie organizacyjnym szkoły. 
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ROZDZIAŁ II  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

 

§ 47 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy przy pomocy nauczyciela i jej poszerzania, do twórczych 

poszukiwań intelektualnych; może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz 

prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez 

nauczyciela, 

2) rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizowanych przez szkołę zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

3) poszanowania jego godności osobistej, życzliwego, podmiotowego traktowania 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez nauczycieli, wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów, 

4) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć 

szkolnych, 

5) prezentowania swego dorobku wykraczającego poza ramy programu szkolnego, 

6) sprawiedliwej i obiektywnej, jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swego 

stanu wiedzy i umiejętności, 

7) umotywowanej przez nauczyciela oceny i odwołania się od oceny końcoworocznej 

(sposób odwoływania się regulują odrębne przepisy zawarte w regulaminie 

oceniania), 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania za zgodą dyrekcji z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, biblioteki, 

pomocy naukowych podczas zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości szkoły także  

w czasie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

10) ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium, zapomogi, dopłaty do 

wycieczek – w miarę możliwości finansowych szkoły, 

11) wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych; w miarę 

możliwości nie należy na czas wypoczynku zadawać powtórek, obszernych prac 

pisemnych itp., 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole, 

13) informowania osób upoważnionych - wychowawców, pedagoga szkolnego lub 

wybranych nauczycieli (przy zachowaniu pełnej tajemnicy z ich strony) o swoich 

kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych, 

14) zgłaszania dwukrotnego nieprzygotowania w każdym półroczu w przypadku 

przedmiotów nauczania w wymiarze powyżej 2 godzin, zaś w przypadku 

przedmiotów do 2 godzin tygodniowo do jednokrotnego nieprzygotowania  

w każdym półroczu. Niniejszy punkt nie dotyczy: 

a) zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów, 

b) uczniów, którzy mają godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, 

c) uczniów, którzy za I półrocze otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną 

zachowania, 

d) uczniów ostatnich klas w II półroczu liceum trzyletniego i czteroletniego. 

 

2. Przygotowanie do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami 

okręgowymi daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów 
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i do dni wolnych od zajęć w szkole (1 – 3), w przypadku uczestniczenia w etapie 

centralnym – tydzień. 

 

3. W wypadkach zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, ich 

nadrabianie powinno odbywać się w porozumieniu z uczniami. 

 

4. Uczniowie mają prawo do tego, aby w szkole przestrzegano następujących przepisów, 

dotyczących zadań klasowych, powtórek itp.: 

1) w tygodniu mogą być najwyżej dwa zadania klasowe lub trzy sprawdziany 

pisemne, w tym jeden z przedmiotu jednogodzinnego lub trzy powtórki, 

obejmujące większą partię materiału, 

2) terminy zadań klasowych, sprawdzianów pisemnych i powtórek są wpisywane do 

dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem i zapowiadane uczniom, 

3) zadania klasowe winny być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione 

i dane uczniom do wglądu, 

4) krótki sprawdzian wiadomości ustny lub pisemny, obejmujący materiał zreali-

zowany na trzech ostatnich lekcjach (maksimum), może być przeprowadzony bez 

zapowiedzi lub z jednodniowym wyprzedzeniem. Takie sprawdziany winny być 

poprawione w ciągu 7 dni i dane uczniom do wglądu, 

5) należy przestrzegać zasady, aby w danym dniu miał miejsce tylko jeden sprawdzian 

wiadomości, obejmujący znaczną część materiału, 

6) należy podać uczniom w formie pisemnej (zapis w dzienniku elektronicznym  

lub w zeszycie przedmiotowym) zakres materiału objętego sprawdzianem. 

 

5. Uczeń ma prawo do inicjatywy społecznej i obywatelskiej, może należeć do wybranej 

przez siebie organizacji społecznej, sportowej itp. W przypadku organizacji 

pozaszkolnej za wiedzą i zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

 

6. Uczeń klasy pierwszej, który nie otrzymał promocji do klasy drugiej, na pisemną 

prośbę może powtarzać klasę pierwszą. 
 

 

§ 48 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,  

2) uczyć się rzetelnie i systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

edukacyjnych, wykonywać zadania domowe, jak najlepiej wykorzystywać czas 

i warunki do nauki, systematycznie uczęszczać na lekcje oraz właściwie 

zachowywać się na terenie szkoły, 

3) chronić własne życie i zdrowie, dbać o bezpieczeństwo swoich kolegów, 

4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów, 

5) szanować poglądy i przekonania, uznawać wolność i godność osobistą innych, 

6) dbać o czystość mowy ojczystej, 

7) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobra materialne (sprzęt, meble, 

urządzenia, pomoce naukowe itp.), 

8) poznać historię szkoły, postać jej patrona, a także postacie wybitnych nauczycieli 

i uczniów, 

9) szanować symbole szkoły, 

10) kultywować tradycje szkoły, 

11) godnie reprezentować szkołę poprzez właściwe zachowanie oraz odpowiedni ubiór, 
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12) na co dzień nosić estetyczny, schludny, stonowany w kolorystyce strój, który nie 

manifestuje przynależności do jakiejkolwiek subkultury i nie rozprasza uwagi 

innych osób (strój powinien zakrywać te części ciała, które zwyczajowo  

w miejscach publicznych powinny być zasłonięte; spódnica lub spodnie nie mogą 

być krótsze niż do kolan), 

13) nosić fryzurę, która nie jest ekstrawagancka (włosy nie mogą mieć radykalnie 

zmienionego koloru w stosunku do koloru naturalnego, a długie włosy powinny 

być tak ułożone, aby nie przeszkadzały uczniowi w pracy na lekcji), 

14) zadbać, aby biżuteria nie miała żadnych oznak subkulturowych ani agresywnych 

akcentów; dopuszczalne jest noszenie w uszach dyskretnych kolczyków, a na szyi  

i na przegubach dłoni delikatnych ozdób; akceptowany jest jedynie delikatny  

i dyskretny makijaż u dziewcząt, a paznokcie bez  tipsów, naturalne, krótkie  

i niepowodujące zagrożenia dla siebie i innych (np. na lekcjach wf), 

15) podkreślać uroczystym strojem święta państwowe i szkolne, 

16) w dni uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku 

szkolnego, Święto Edukacji Narodowej i inne) nosić uroczysty strój szkolny (biała 

bluzka, czarna/ granatowa/ grafitowa spódnica nie krótsza niż do kolan lub spodnie 

dla dziewcząt oraz czarny/ granatowy/ grafitowy garnitur, jasna koszula, krawat, 

wizytowe buty dla chłopców), 

17) posiadać obuwie zmienne i korzystać z niego, 

18) przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub 

innych środków odurzających na terenie szkoły, terenach przyległych  

i w miejscach publicznych, 

19) przestrzegać zakazu posługiwania się podczas zajęć edukacyjnych telefonami 

komórkowymi oraz innymi urządzeniami elektronicznymi, jak np. iPod, 

odtwarzacz MP3. 

20) przestrzegać na terenie szkoły zakazu fotografowania i nagrywania dźwięku bez 

zgody nauczyciela lub dyrektora. 
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ROZDZIAŁ III  

NAGRODY I KARY 
 

 

§ 49 

1. Nagrodę może uzyskać zespół klasowy, zespół uczniów oraz uczeń. 

 

2. Nagroda może być przyznana za: 

1) rzetelny stosunek do nauki i osiągnięcia naukowe, 

2) wzorową frekwencję, 

3) pracę społeczną, wybitne osiągnięcia pozalekcyjne, 

4) odwagę, 

5) aktywną i skuteczną pomoc koleżeńską. 

 

3. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

1) pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,  

2) pochwała dyrektora szkoły, samorządu klasowego lub Samorządu Uczniowskiego 

udzielona indywidualnie, wobec klasy, całej społeczności uczniowskiej, wobec 

Rady Pedagogicznej bądź rodziców/prawnych opiekunów, 

3) list pochwalny do rodziców/prawnych opiekunów, 

4) nagroda rzeczowa (np. dyplom, książka), 

5) wpis do „Złotej Księgi” (w klasach I-III liceum trzyletniego i I-IV liceum 

czteroletniego – średnia ocen co najmniej 5,0 i zachowanie wzorowe; w przypadku 

absolwentów pod uwagę brana jest średnia ocen rocznych, a nie końcowych), 

6) stypendium naukowe, 

7) nagroda pieniężna ustanowiona przez sponsorów, 

8) nagroda dyrektora. 

 

4. Nagroda może być przyznana na wniosek danej osoby, organizacji młodzieżowej, 

instytucji lub zespołu osób po odpowiednim uzasadnieniu/udokumentowaniu. 

 

5. Decyzję o przyznaniu nagrody oraz jej rodzaju podejmuje Rada Pedagogiczna  

i Samorząd Uczniowski. Decyzję o pochwałach wychowawcy lub dyrektora – 

wychowawca lub dyrektor. 

 

6. Wszelkie osiągnięcia i sukcesy uczniów winny być podane do wiadomości 

społeczności uczniowskiej. 

 

 

§ 50 

1. Karę może otrzymać zespół klasowy, grupa uczniów oraz uczeń. 

 

2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły,  

a w szczególności za: 

1) lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych, 

2) notoryczne spóźnienia, 

3) nieusprawiedliwioną absencję, 

4) palenie papierosów oraz/lub namawianie innych uczniów do palenia, 

5) używanie wulgarnego języka, 

6) zakłócanie toku lekcyjnego, 
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7) kłamstwo w stosunku do nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

 

3. W wyżej wymienionych przypadkach uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem ustnym lub pisemną naganą wychowawcy, 

2) upomnieniem ustnym lub pisemną naganą dyrektora, 

3) pisemnym upomnieniem udzielonym przez Radę Pedagogiczną. 

Konsekwencją wyżej wymienionych kar jest obniżenie oceny zachowania oraz utrata 

prawa do zgłaszania nieprzygotowania. 

 

4. Kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego lub 

złożenie poręczenia przez odpowiednią organizację społeczną, samorządową, 

młodzieżową, wychowawcę bądź rodziców/prawnych opiekunów. 

 

5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o zastosowaniu wobec niego kary. 
 

7. Tryb odwołania od kary statutowej: 

1) od nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie uczeń lub jego 

rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie  

3 dni roboczych od dnia wręczenia tej nagany. Odwołanie składa się  

w sekretariacie szkoły. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji  

w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania. Decyzja dyrektora w tej 

kwestii jest ostateczna. 

2) od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie uczeń lub jego rodzice/prawni 

opiekunowie mogą odwołać się do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni roboczych 

od dnia wręczenia uczniowi nagany. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej 

sprawie w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania. Decyzja Rady 

Pedagogicznej jest ostateczna. 

 

 

§ 51 

1. Dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej może podjąć decyzję o skreśleniu 

ucznia pełnoletniego z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Skreślenie może mieć miejsce szczególnie w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu uczniów  

i pracowników szkoły, 

2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 

3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie 

szkoły i w jej obrębie, 

4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również 

pracowników szkoły, 

5) dokonania aktu wandalizmu, dewastacji bądź innego zniszczenia mienia 

materialnego szkoły, 

6) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym, 

7) dopuszczenia się kradzieży, 
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8) fałszowania dokumentów państwowych, 

9) porzucenia szkoły i niezgłaszania się rodziców/prawnych opiekunów na wezwania 

wychowawcy klasy.  
 

3. Uczeń może być również skreślony z listy uczniów w trybie natychmiastowej 

wykonalności bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku 

sądowego. 

 

4. Skreślenia dokonuje dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której 

przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji, poprzez dyrektora, który wydał decyzję. 
 

5. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki dopuszczający się 

wykroczeń ust.2 pkt. 1 – 9, na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

 

 

§ 52 

1. Uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun w przypadku naruszenia prawa ucznia jest 

uprawniony do składania skarg pisemnie, a także ustnie do protokołu według 

następującej procedury: 

1) powiadamia opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

2) kieruje skargę do dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy 

samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 

3) dyrektor szkoły podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni, treść decyzji 

przekazuje się wnioskodawcy.  
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ROZDZIAŁ IV  

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW PALĄCYCH 

PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY 
 

 

§ 53 

1. Uczeń, który palił papierosy na terenie szkoły, zostaje przez nauczyciela dyżurującego 

doprowadzony do pedagoga szkolnego. Uczeń traci prawo do zgłaszania „np.”  

ze wszystkich przedmiotów na okres jednego półrocza. Za kryterium oceny 

zachowania „Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób” otrzymuje 

0 punktów. 

 

2. Pedagog szkolny odnotowuje dane ucznia w szkolnym rejestrze uczniów 

niestosujących się do postanowień statutu szkoły. Zawiadamia wychowawcę klasy. 

Następnie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałym fakcie  

i wzywa ich do szkoły. W obecności ucznia i rodziców/prawnych opiekunów pedagog 

informuje o konsekwencjach tej sytuacji. 

 

3. Uczeń, który po raz drugi został odnotowany w szkolnym rejestrze prowadzonym 

przez pedagoga, przygotowuje i przeprowadza prelekcję na temat szkodliwości palenia 

tytoniu (prelekcja może być wygłoszona na lekcji wychowawczej w klasie ucznia lub 

innej, wskazanej przez pedagoga). 

 

4. Uczeń, który po raz trzeci w danym półroczu został odnotowany w szkolnym rejestrze 

prowadzonym przez pedagoga, otrzymuje naganną ocenę śródroczną lub roczną 

zachowania. W przypadku uczniów pełnoletnich wychowawca występuje z wnioskiem 

do Rady Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów. 
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DZIAŁ V  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
 

 

ROZDZIAŁ I  

PRZEPISY OGÓLNE 
 

 

§ 54 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do 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. Warunki zmiany oddziału klasowego oraz grup językowych określają procedury 

zawarte w regulaminie, który jest odrębnym dokumentem. 
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ROZDZIAŁ II  

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
 

 

§ 55 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania,  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

 

§ 56 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

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

5) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach 

ucznia,  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej. 

 

 

§ 57 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz  

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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ROZDZIAŁ III  

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW/PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW W SPRAWACH OCENIANIA 
 

 

§ 58 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

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

rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

3. Wychowawca, obejmując zespół w klasie pierwszej, na początku roku szkolnego 

przekazuje uczniom oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom wygenerowane konta 

dostępowe do dziennika elektronicznego. 

 

 

§ 59 

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

 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępniane są uczniowi w szkole  

w obecności nauczyciela w terminie 14 dni roboczych od daty napisania, w razie 

nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) termin poinformowania o ocenach 

ulega wydłużeniu o czas nieobecności nauczyciela. 

 

3. Rodzicom/prawnym opiekunom wymienione prace udostępnia się na terenie szkoły  

w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem uczącym przedmiotu, zebrań  

z rodzicami lub w innym terminie ustalonym z rodzicem/prawnym opiekunem. 

 

4. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub 

pisemną. 

 

5. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca 

danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia. 

 

 

§ 60 

1. Informacja zwrotna musi być ściśle związana z konkretną pracą ucznia lub jego 

zachowaniem oraz  z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania. 

 

2. Informacja zwrotna może mieć formę ustną lub/i pisemną. 
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3. Informacja zwrotna może być przekazywana zarówno indywidualnie poszczególnym 

uczniom, jak i całemu oddziałowi. 

 

4. Informacja zwrotna powinna być umiejętnie formułowana (nie może koncentrować się 

na ocenie osoby) oraz przekazywana w odpowiednim momencie tak, aby uczeń nie 

poczuł się urażony lub zniechęcony jej treścią. 

 

5. Informacja zwrotna powinna zawierać: 

1) wyszczególnienie i docenienie pozytywnych elementów pracy lub/i zachowania 

ucznia, 

2) wyszczególnienie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia, 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić popełnione błędy, 

4) wskazówki, jak uczeń powinien pracować. 
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ROZDZIAŁ IV  

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
 

 

§ 61 

1. Nauczyciel jest obowiązany, 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. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  

w przypadkach wskazanych przepisami ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

 

§ 62 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową,  

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

 

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

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia. 

 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

 

 

§ 63 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć, odpowiednio, z wychowania fizycznego lub 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

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

 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- 

-pedagogicznej. 

 



Strona 47 

 

ROZDZIAŁ V  

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 
 

 

§ 64 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu okresowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i okresowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, w terminie zakończenia pierwszego okresu nauki (w miesiącu styczniu 

przed rozpoczęciem ferii zimowych). 

 

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową  

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

 

 

§ 65 

1. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

2. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych 

uwzględnia się rozszerzenie powyższej skali w przypadku ocen bieżących  

i śródrocznych o plusy (poza stopniem celującym) i minusy (poza stopniem 

niedostatecznym). 

 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

 

4. Kryteria ocen: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia  

lub 

b) opanował pełny zakres wiedzy z realizowanego programu nauczania, biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
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teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie nauczania danej 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe  

lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach 

sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  

i problemów w nowych sytuacjach. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania ujęte w podstawie programowej, poprawnie stosuje wiadomości,  

b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

treści zawartych w podstawie programowej,  

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej,  

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 

stopniu trudności. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z danego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

5. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

6. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 
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3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

 



Strona 50 

 

ROZDZIAŁ VI  

KLASYFIKACJA ROCZNA 
 

 

§ 66 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia  

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. W terminie 7 dni przed radą klasyfikacyjną roczną nauczyciel przedmiotu oraz 

wychowawca mają obowiązek poinformować uczniów o rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

 

3. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów o wynikach klasyfikacji rocznej poprzez dokonanie 

wpisu w dzienniku elektronicznym. 

 

4. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest śledzenie wpisów w dzienniku 

elektronicznym. 

 

5. W przypadku czasowej nieobecności wychowawcy w pracy, obowiązek 

poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o wynikach klasyfikacji rocznej 

spoczywa na nauczycielu wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

6. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie 

winni być poinformowani o przewidywanej ocenie niedostatecznej poprzez wezwanie 

rodziców/prawnych opiekunów do szkoły listem poleconym, wpisanie przewidywanej 

oceny do dziennika elektronicznego oraz wysłanie wiadomości do rodziców/prawnych 

opiekunów przez dziennik elektroniczny. 

 

 

§ 67 

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły.  

 

 

§ 68 

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali 

wskazanej przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
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2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według skali wskazanej 

przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

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

zachowania. 
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ROZDZIAŁ VII  

UZYSKANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
 

 

§ 69 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub 

rodzica/prawnego opiekuna pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie  

w terminie 2 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. 

 

2. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do 

rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. 

Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 2 dni od 

otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.  

W przypadku edukacji zdalnej wniosek przekazuje się metodami stosowanymi  

w kształceniu na odległość. 

 

3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica/prawnego opiekuna pisemnego 

wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie do 2 dni po uzyskaniu informacji  

o ocenie przewidywanej. 

 

4. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się 

przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, 

podejmuje decyzję w terminie 2 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie 

wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.  

W przypadku edukacji zdalnej wniosek przekazuje się metodami stosowanymi  

w kształceniu na odległość  

 



Strona 53 

 

ROZDZIAŁ VIII  

UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY 
 

 

§ 70 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek 

jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice/prawni opiekunowie ucznia, z wyjątkiem sytuacji, w której egzamin 

przeprowadzany jest w kształceniu na odległość. 

 

6. W przypadku kształcenia na odległość uczeń otrzymuje zadania do wykonania drogą 

elektroniczną. Odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez 

szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. 

 

 

§ 71 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego wzór 

i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego. 

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostało 

złożone uzasadnione zastrzeżenie. 

 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, do którego może także być złożone uzasadnione 

zastrzeżenie. 

 

4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest 

ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie. 
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ROZDZIAŁ IX  

ZASTRZEŻENIE DO OCENY ROCZNEJ 
 

 

§ 72 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, mogą zgłosić uzasadnione pisemne 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona 

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 edukacji zdalnej wniosek przekazuje się metodami stosowanymi  

w kształceniu na odległość. 

 

 

§ 73 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania, która w przypadku: 

1) rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, nie dotyczy to kształcenia na 

odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie 

działanie; wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej, 

2) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia 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. 

 

 

§ 74 

1. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

zdającego. 

 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

3. Wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  
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z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 
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ROZDZIAŁ X  

EGZAMIN POPRAWKOWY 
 

 

§ 75 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

3. W przypadku egzaminu poprawkowego przeprowadza się sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Nie dotyczy to kształcenia na odległość, 

jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie. 

Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W przypadku kształcenia na odległość uczeń otrzymuje zadania do wykonania drogą 

elektroniczną. Odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez 

szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. 

 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego wzór  

i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego. 

 

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
 

7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 
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ROZDZIAŁ XI  

PROMOWANIE UCZNIA 
 

 

§ 76 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

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. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

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

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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ROZDZIAŁ XII  

UKOŃCZENIE SZKOŁY 
 

 

§ 77 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych  

w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

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

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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ROZDZIAŁ XIII  

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA ZACHOWANIA 

UCZNIA 
 

 

§ 78 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Podstawą do ustalenia oceny 

zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi 

w regulaminie. Dokumentację procesu oceniania zachowania ucznia prowadzi 

wychowawca klasy w ciągu całego roku szkolnego. 

 

2. Ustalając ocenę zachowania wychowawca bierze pod uwagę: 

1) opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w tej klasie, 

2) opinię klasy, 

3) samoocenę ucznia. 

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

4. Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego 

półrocza. Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną 

ocenę zachowania, to roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż dobra. 

 

5. Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim 

poinformowany. 

 

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o przewidywanej dla niego 

ocenie na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

W przypadku oceny nagannej wychowawca zawiadamia pisemnie także 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 

 

§ 79 

1. Zwolnienie ucznia z jednej lub kilku lekcji może nastąpić po osobistym zgłoszeniu się 

rodzica/prawnego opiekuna albo pisemnym potwierdzeniu takiej konieczności  

w zeszycie usprawiedliwień, albo przez moduł wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. Zwolnienie zgłasza się wychowawcy, a w razie jego nieobecności 

uczącemu w danym oddziale (klasie) nauczycielowi.  

 

2. Nieobecności należy usprawiedliwić w terminie do 1 tygodnia (zwolnienie lekarskie 

lub pisemne usprawiedliwienie przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia w zeszycie 

usprawiedliwień, lub przez moduł usprawiedliwień w dzienniku elektronicznym) bądź 

do 2 tygodni, jeżeli rodzic/prawny opiekun ucznia osobiście zgłosi się do szkoły. 
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3. Uczeń, którego frekwencja spada poniżej 85% i wynika to głównie z pojedynczych dni 

nieobecności, traci prawo do pisemnych usprawiedliwień oraz usprawiedliwień 

poprzez moduł usprawiedliwień w dzienniku elektronicznym. W takim wypadku 

rodzic/prawny opiekun ucznia powinien usprawiedliwiać nieobecności osobiście, 

zgłaszając się do szkoły aż do momentu poprawy frekwencji. 

 

4. Indywidualne zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych na czas do 1 – 2 tygodni przed 

zakończeniem roku szkolnego może nastąpić za zgodą dyrektora szkoły, jeżeli: 

1) powód zwolnienia jest ważny, np. dla zdrowia lub rozwoju ucznia, 

2) uczeń nie jest zagrożony oceną negatywną z żadnego przedmiotu, 

3) frekwencja ucznia nie budzi zastrzeżeń oraz wszystkie nieobecności są 

usprawiedliwione. 

 

5. Procedura zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych na czas 1 – 2 tygodni przed 

zakończeniem roku szkolnego jest następująca: 

1) rodzice/prawni opiekunowie pisemnie zwracają się do dyrektora z prośbą  

o wcześniejszą klasyfikację roczną ucznia, zaznaczając, że biorą za niego pełną 

odpowiedzialność i mają świadomość, że musi samodzielnie nadrobić zaległości 

programowe, 

2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby przez dyrektora szkoły 

wychowawca informuje wszystkich uczących w danej klasie o zaistniałej sytuacji, 

prosząc o wcześniejszą klasyfikację ucznia. 

 

6. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz zwalniania  

ich z zajęć określa "Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na 

obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z tych zajęć w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu". 

 

 

§ 80 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu kategoriach opisowych, oznaczonych cyframi 

rzymskimi od I do V. 

I. Frekwencja. 

II. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań oraz zaangażowanie społeczne.  

III. Kultura osobista.  

IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

V. Dbałość o wygląd zewnętrzny. 

 

 

I. Frekwencja.  

 

 10 pkt.: 100%-98% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione), 

 

 9 pkt.:  97%-94% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione), 

 

 8 pkt.:  93%-90% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione),  

 

 7 pkt.:  89%-85% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione), 
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 6 pkt.:  84%-80% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione) lub wyższa 

frekwencja, ale 1-3 spóźnień nieusprawiedliwionych, 

 

 5 pkt.:  79%-75% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione) lub wyższa 

frekwencja, ale  4-5 spóźnień niusprawiedliwionych, 

 

 4 pkt.:  74%-65% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione) lub wyższa 

frekwencja, ale 1-3 godzin nieusprawiedliwionych lub 6-7 spóźnień 

niusprawiedliwionych, 

 

 3 pkt.:  64%-60% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione) lub wyższa 

frekwencja, ale 4-6 godzin nieusprawiedliwionych lub 8-9 spóźnień 

niusprawiedliwionych, 

 

 2 pkt.:  59%-50% frekwencji (nieobecności usprawiedliowione) lub wyższa 

frekwencja, ale 7-10 godzin nieusprawiedliwionych lub 10-15 spóźnień 

niusprawiedliwionych, 

 

 1 pkt.:  11-15 godzin nieusprawiedliwionych lub 16-20 spóźnień nieusprawie-

dliwionych, 

 

 0 pkt.:  16-19 godzin nieusprawiedliwionych lub 21-25 spóźnień nieusprawie-

dliwionych. 

 

 

II. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań oraz zaangażowanie społeczne.  

 

 5 pkt.:  laureat, finalista oraz uczeń wyróżniony w olimpiadach i konkursach 

ogólnopolskich, a także uczestnik etapu okręgowego olimpiad 

przedmiotowych oraz uczeń aktywnie i systematycznie działający na rzecz 

szkoły lub wykonujący systematyczną (udokumentowaną) działalność 

charytatywną poza szkołą, 

 

 4 pkt.:  uczeń wyróżniony w konkursach powiatowych lub międzyszkolnych oraz 

uczeń aktywnie i systematycznie działający na rzecz zespołu klasowego 

lub systematycznie uczestniczący w zajęciach kół zainteresowań  

(co najmniej 80% obecności) albo aktywny uczestnik akademii szkolnych, 

 

 3 pkt.:  uczestnik olimpiad przedmiotowych, konkursów szkolnych, zajęć kół 

zainteresowań; uczeń wykazujący okazjonalnie aktywność na rzecz 

zespołu w szkole lub poza nią (np. jednorazowa udokumentowana 

działalność charytatywna), 

 

 2 pkt.:  uczeń, który jest przygotowany do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 

ale nie podejmuje żadnych dodatkowych działań, 

 

 1 pkt.:  uczeń, który nie jest zainteresowany samorozwojem (otrzymał 1-2 uwagi 

w dzienniku świadczące o niewłaściwym wykorzystywaniu czasu na 

lekcji, np.: uczeń nie wykonuje zadań, uczeń nie prowadzi notatek na 

lekcji), 
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 0 pkt.:  uczeń, który nie jest zainteresowany samorozwojem (ma zagrożenie oceną 

niedostateczną lub otrzymał powyżej 2 uwag w dzienniku świadczących  

o niewłaściwym wykorzystywaniu czasu na lekcji, np.: uczeń nie 

wykonuje zadań, uczeń nie prowadzi notatek na lekcji). 

 

 

III. Kultura osobista. 

 

 5 pkt:.  uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, jego 

postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia  

(w kontaktach z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, uczniami), 

wykazuje się uczciwością, dba o honor i tradycje szkoły, dba o mienie 

szkoły, z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

korzysta wyłącznie poza czasem lekcji, nie zakłóca toku lekcyjnego 

swoim zachowaniem. 

 

 4 pkt.:  uczeń, który jeden raz naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 3 pkt.:  uczeń, który dwa razy naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 2 pkt.:  uczeń, który trzy razy naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 1 pkt.:  uczeń, który cztery razy naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 0 pkt.:  uczeń, który więcej niż cztery razy naruszył warunki określone  

w wymaganiach na 5 punktów. 

 

 

IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

 

 5 pkt.:  uczeń zawsze przestrzega wszystkich wewnętrznych zarządzeń 

obowiązujących w szkole oraz zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa 

(np. nie siada na parapetach, nosi obuwie zmienne), prawidłowo reaguje 

na występujące zagrożenia, nie używa środków powszechnie uznanych za 

szkodliwe (np. alkohol, narkotyki, papierosy), 

 

 4 pkt.:  nie stwierdzono, że uczeń używał środków powszechnie uznanych  

za szkodliwe, jednak jeden raz naruszył zasady bezpieczeństwa, 

 

 3 pkt.:  nie stwierdzono, że uczeń używał środków powszechnie uznanych  

za szkodliwe, jednak dwa razy naruszył zasady bezpieczeństwa, 

 

 2 pkt.: nie stwierdzono, że uczeń używał środków powszechnie uznanych  

za szkodliwe, jednak trzy razy naruszył zasady bezpieczeństwa, 
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 1 pkt.: nie stwierdzono, że uczeń używał środków powszechnie uznanych  

za szkodliwe, jednak cztery razy naruszył zasady bezpieczeństwa, 

 

 0 pkt.:  stwierdzono, że uczeń palił papierosy, (na terenie szkoły, terenach 

przyległych lub imprezach organizowanych pod patronatem szkoły) lub 

więcej niż cztery razy naruszył zasady bezpieczeństwa. 

 

 

V. Dbałość o wygląd zewnętrzny.  

 

 5 pkt.:  uczeń dba o swój wygląd oraz higienę osobistą, jego ubiór i fryzura nie są 

ekstrawaganckie i wyzywające kolorystycznie, uczeń nie odsłania tych 

części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte; w szkole przebywa bez 

nakrycia głowy, nie nosi tatuaży w widocznym miejscu (kolczyki – 

noszone w sposób klasyczny – dozwolone są tylko u uczennic); nie nosi 

odzieży oraz akcesoriów z hasłami wulgarnymi i propagującymi 

przynależność do subkultur młodzieżowych, emblematów propagujących 

powszechnie potępiane ideologie, środki odurzające, nietolerancję, 

przemoc; nie nosi ubioru i akcesoriów budzących kontrowersje; dopuszcza 

się dyskretny makijaż; w dniu uroczystości szkolnych nosi strój 

odświętny,  

 

 4 pkt.:  uczeń, który jeden raz naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 3 pkt.:  uczeń, który dwa razy naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 2 pkt.:  uczeń, który trzy razy naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 1 pkt.:  uczeń, który cztery razy naruszył warunki określone w wymaganiach na  

5 punktów, 

 

 0 pkt.:  uczeń, który więcej niż cztery razy naruszył warunki określone  

w wymaganiach na 5 punktów. 

 

2. Uzyskaną sumę punktów przelicza się na ocenę zachowania wg poniższej skali: 

1) wzorowa: 30 – 27, 

2) bardzo dobra: 26 – 22, 

3) dobra: 21 – 17, 

4) poprawna: 16 – 12, 

5) nieodpowiednia: 11 – 7, 

6) naganna: 6 – 0. 

 

3. Uczeń, który opuścił od 20 do 40 godzin bez usprawiedliwienia lub ma 25-49 spóźnień 

nieusprawiedliwionych, otrzymuje zachowanie nieodpowiednie bez względu na 

punktację. 
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4. Uczeń, który opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia lub ma powyżej  

50 spóźnień nieusprawiedliwionych, otrzymuje zachowanie naganne bez względu  

na punktację. 

 

5. Wychowawca, analizując przyczyny nieobecności usprawiedliwionych (np. leczenie 

szpitalne lub stan zdrowia ucznia), może zastosować inne przeliczenie punktów, 

uzasadniając pisemnie zmianę kryteriów. 

 

6. Dwa spóźnienia nieusprawiedliwione traktuje się jak jedną godzinę 

nieusprawiedliwioną. 

 

7. Uczeń, który dopuścił się brutalnego zachowania otrzymuje zachowanie naganne bez 

względu na punktację. 

 

8. Uczeń, który posiadał lub pił alkohol, posiadał lub zażywał narkotyki albo był pod ich 

wpływem (na terenie szkoły, terenach przyległych lub imprezach organizowanych pod 

patronatem szkoły), dopuścił się chuligańskiego wybryku, otrzymuje zachowanie 

naganne bez względu na punktację. 

 

9. Za kradzież, wagary, stosowanie przemocy, wybryki chuligańskie (np. dewastacja 

sprzętu szkolnego) obok obowiązku naprawienia szkody udzielona zostaje nagana 

przez dyrektora szkoły i wystawiona ocena naganna zachowania.  Nie stosuje się 

wówczas ustalenia oceny według przedstawionych kryteriów. 
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DZIAŁ VI  

CZĘŚĆ KOŃCOWA 
 

 

ROZDZIAŁ I  

PRZEPISY OGÓLNE 
 

 

§ 81 

1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowych systemach 

oceniania. 

 

2. Szkoła posiada własny sztandar. 
 

3. Sztandarem szkoły opiekuje się trzyosobowy poczet. Sztandar jest eksponowany 

podczas ważnych uroczystości na terenie szkoły (ślubowanie klas pierwszych, 

pożegnanie absolwentów, akademie z okazji świąt państwowych), jak i poza nią. 
 

4. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły  

z przestrzeganiem następujących zasad: 

1) wprowadzenie sztandaru, 

2) hymn państwowy, 

3) część oficjalna uroczystości, 

4) wyprowadzenie sztandaru, 

5) część artystyczna. 
 

5. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 
 

6. Sztandar za zgodą dyrektora szkoły może brać udział w: 

1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową, 

2) uroczystościach religijnych, uroczystych mszach świętych, uroczystościach 

pogrzebowych, 

3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej. 

 

 

§ 82 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określa ustawa  

o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości. 

 

 

§ 83 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te 

czynności określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ II  

ZMIANA STATUTU 
 

 

§ 84 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich 

pracowników oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. 

 

2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada 

Pedagogiczna. 

 

3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

 

4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady 

Pedagogicznej. 

 

5. Rada Pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt 

zmian w statucie lub projekt statutu. 

 

6. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej 

jego nowelizacji. 

 

7. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków 

społeczności szkolnej: 

1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na 

stronie internetowej szkoły, 

2) nauczyciele – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece 

szkolnej,  
3) rodzice/prawni opiekunowie – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz 

w bibliotece szkolnej. 


