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Rozdział I   

Informacje ogólne o jednostce.  

  

§ 1.  

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, 

zwane dalej „Szkołą”, jest niepublicznym  czteroletnim liceum i trzyletnim liceum, wpisanym  

do ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy  

pod numerem 287 LO o uprawnieniach Szkoły publicznej. 

2. Organem Prowadzącym Szkołę, jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO z siedzibą  

w Warszawie (dalej, jako „SKT Nr 21 STO”) w imieniu, którego bezpośredni nadzór nad 

Szkołą sprawuje Zarząd SKT Nr 21 STO, zwany dalej „Zarządem”. Do zadań organu 

prowadzącego Szkołę należy w szczególności:   

a) zapewnienie warunków lokalowych i finansowych działania Szkoły w tym bezpiecznych 

 i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;  

b) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;  

c) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programu wychowawczego, przeprowadzania egzaminów  

oraz wykonywania innych zadań Statutowych.   

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą 

 w Warszawie.  

4. Szkoła działa w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego STO w Warszawie, zwanym dalej „Zespołem Szkół”. W skład Zespołu Szkół 

wchodzą Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące 

Nr 1  STO.  

5. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół posługują się jego sztandarem zgodnie z przyjętym 

ceremoniałem szkolnym.  

6. Szkoła używa pieczęci urzędowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawa wewnętrznego regulującym działalność Szkoły. 

Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać 

kwestii rozstrzygniętych w Statucie.  

8. Siedzibą Szkoły jest miasto stołeczne Warszawa. Działalność dydaktyczna Szkoły prowadzona 

jest w lokalu przy ul. Polinezyjskiej 10a oraz w wynajmowanych obiektach sportowych, w 

których 

 odbywa się realizacja zajęć edukacyjnych poza budynkiem Szkoły.  

9. Społeczne Liceum Ogólnokształcące NR 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego jest Szkołą niepubliczną z uprawnieniami Szkoły publicznej 

(zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia – Prawo oświatowe tj. i zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy 

 z dnia o systemie oświaty).  
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§ 2.  

1. Misją Szkoły jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.  

2. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju 

intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności 

światopoglądowej  

i wyznaniowej.  

3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji tam 

działających prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi 

 w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 

 i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.  

4. Oferta programowa uwzględnia zapisy podstawy programowej i ustawy Prawo oświatowe.  

Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły oraz  przystąpienia do egzaminów maturalnych. 

5. Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne. Maksymalna liczebność uczniów w oddziale 

wynosi 20 osób.  

6. Cykl kształcenia w Szkole trwa cztery lata dla liceum po 8 letniej Szkole Podstawowej i trzy 

lata po 3 letnim gimnazjum.  

7. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną 

dbającą o dobre imię i interes Szkoły. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu 

Szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach Szkoły  

oraz władzach Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwanego dalej Towarzystwem.  

  

§ 3.  

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO to 4-letnie 

liceum ogólnokształcące po 8 letniej Szkole Podstawowej  oraz 3 – letnie liceum 

ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum. Nabór prowadzony jest dla młodzieży. Zajęcia 

odbywają się w formie stacjonarnej. 

2. Regulamin Rekrutacji i harmonogram rekrutacji określany jest corocznie i akceptowany przez 

Dyrektora, który może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. W Regulaminie Rekrutacji 

dopuszcza się stosowanie progów punktowych dla kandydatów do Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, wyznacza jej przewodniczącego i określa 

zadania członków Komisji. 

4. Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania Komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła. 

5. Terminy poszczególnych etapów rekrutacji określane są w wytycznych Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 

§ 4.  

1. Działalność Szkoły finansowana jest z opłat rodziców, dotacji budżetowych, a także ze 

środków SKT Nr 21 STO oraz darowizn przekazywanych Szkole przez innych donatorów.  
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2. Preliminarz budżetowy jak i sprawozdanie z jego realizacji opracowuje Dyrektor Szkoły  

we współpracy z głównym księgowym, a zatwierdza Rada Pedagogiczna i Zarząd. Dokumenty 

te stanowią podstawę ustalanych przez Zarząd wysokości opłat obowiązujących w szkole.  

3. W przypadku rezygnacji lub przeniesienia ucznia opłata rezerwacyjna oraz opłaty za 

rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi.  

4. W uzasadnionych przypadkach rodzice lub inne organy Szkoły mogą wnioskować do Zarządu  

o zmniejszenie, zawieszenie lub czasowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za naukę 

danego ucznia w szkole. Decyzja Zarządu w takiej sprawie jest decyzją ostateczną.  

5. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczania opłat obowiązujących w Szkole, (o których 

mowa w ust. 2) w wysokości ustalonej przez Zarząd. Termin wnoszenia opłat ustala się do 5 

dnia każdego miesiąca (tego dnia środki powinny już być do dyspozycji Szkoły), o ile nie 

ustalono inaczej. Przy opóźnieniu wniesienia opłaty mogą być naliczane ustawowe odsetki za 

zwłokę.   

6. W przypadku niewywiązywania się rodziców ucznia z obowiązku wnoszenia opłat za naukę  

w Szkole, dłużej niż dwa miesiące – Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia  

z listy uczniów. Decyzja Dyrektora w takiej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych 

organów Szkoły. W uzasadnionych przypadkach rodzice ucznia mogą odwołać się  

od ww. decyzji do Zarządu w terminie 7 dni.  

7. Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz nieodpłatnych usług osób 

fizycznych, prawnych i instytucji.  

8. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku rezygnacji ze szkolnego grupowego 

ubezpieczenia dziecka, rodzice mogą poinformować Szkołę, z jakiego ubezpieczenia korzysta 

ich dziecko.  

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy oddziału, Dyrektor 

Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ucznia ze środków 

finansowych Szkoły.  

10. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 

leczenia uczniów podczas wyjazdów zagranicznych, w tym wycieczek do UE organizowanych 

przez Szkołę.   

  

§ 5.  

1. Szkolny System Oceniania (SSO) dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów jest zgodny z zapisami rozdziału 3a 

ustawy o systemie oświaty. Organem stanowiącym i dokonującym zmiany SSO jest Rada 

Pedagogiczna Szkoły.  

2. SSO stanowi załącznik nr 1 do Statutu Szkoły.  

  

    

Rozdział II 



STATUT SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1 
IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO STO W WARSZAWIE  

  

5  

  

Cele i zadania 

Szkoły.  

  

§ 6 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym Dz.U. z 2018 poz. 996  

z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 

1/ uwzględnia Podstawę Programową przewidzianą dla danego typu szkoły, Program 

Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  

oraz potrzeb danego środowiska; 

2/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Szkoły lub świadectwa dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego; 

4/ umożliwia dalszą naukę na uczelniach wyższych 

 

2. Szkoła wychowuje uczniów na świadomych i twórczych obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej, a przede wszystkim: 

           1/ umacnia poczucie obowiązku oraz dyscypliny pracy i nauki, 

           2/ pogłębia poczucie patriotyzmu, 

           3/ kształtuje poczucie odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska, 

           4/ rozwija aktywne postawy społeczne i zawodowe. 

 

3. Szkoła umożliwia uczniom utrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej  

z jednoczesną tolerancją dla przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka. 

 

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

opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o szkolny program wychowawczy i program 

profilaktyki. 

 

5. Program wychowawczy uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców (opiekunów 

prawnych), nauczycieli i jest realizowany przy ich wzajemnej współpracy. 

 

6. Szkolny program profilaktyki ma na celu: 

 przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów 

 upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień 

 kształtowanie odpowiednich postaw społecznych 

 przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu 

 objęcie opieką uczniów w szczególności uzdolnionych i napotykających trudności  

w nauce. 

 

7. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, realizując zgodnie  

z obowiązującymi przepisami indywidualne programy nauki oraz indywidualną organizację 

nauki. Rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu 

lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28). 
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8. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauczania. Stwarza poczucie 

bezpieczeństwa. 

      

9. Zadania te realizuje się przy współpracy z instytucjami powołanymi do zwalczania patologii 

społecznych. 

 

     

Rozdział III  

Organy Szkoły i ich kompetencje.  

  

§ 7.  

1. Organami Szkoły są:  

a) Dyrektor Szkoły.   

b) Rada Pedagogiczna.  

c) Samorząd Uczniowski.   

d) Rada Rodziców – w przypadku jej utworzenia.  

  

§ 8.  

Dyrektor Szkoły.  

1. Dyrektora  powołuje i odwołuje Zarząd, który wykonuje w stosunku do Dyrektora  czynności  

z zakresu zatrudnienia.   

2. Wicedyrektorów powołuje i odwołuje Dyrektor, który wykonuje w stosunku do 

Wicedyrektorów Szkoły czynności z zakresu zatrudnienia. 

3. Formę zatrudnienia Dyrektora i Wicedyrektorów niebędących nauczycielami ustala Zarząd  

w porozumieniu z zatrudnianymi. 

4. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły wraz z Wicedyrektorami.  

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami (zgodnie z Kodeksem Pracy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i Statutem Szkoły. Dyrektor zatrudnia pracowników Szkoły zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, określając zakres zadań i obowiązków dla 

poszczególnych stanowisk.  

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

a) podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły;  

b) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły;  

c) zatwierdza okresowe programy działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły, 

przygotowane przez Radę Pedagogiczną, regulaminy wewnętrzne, określa zakresy 

obowiązków nauczycieli i innych pracowników Szkoły;  

d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, kontroluje innych pracowników Szkoły 

oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy;  
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e) odpowiada za całość dokumentacji Szkoły oraz jej działalność finansową, zgodnie  

z przekazanymi przez Zarząd kompetencjami;  

f) uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwoływanych na jego wniosek, wniosek 

nauczycieli lub Zarządu;  

g) zapewnia warunki dla działalności innym organom Szkoły;  

h) opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia:  

i.  arkusz organizacyjny Szkoły; ii. preliminarz 

budżetowy Szkoły; iii. okresowe sprawozdania  

z działalności Szkoły.  

7. Dla koordynacji projektów zewnętrznych oraz grantów wewnętrznych Dyrektor może 

wyznaczyć szkolnego koordynatora danego projektu. W tym przypadku zgoda Zarządu  

na powołanie koordynatora nie jest wymagana.  

8. W strukturze administracji szkolnej wyodrębnia się:  

a) Sekretariat Szkoły;  

b) Administratorów poszczególnych lokali szkolnych.  

9. Księgowość oraz Kadry i płace Szkoły mogą być prowadzone przez zewnętrzne Biuro 

Rachunkowe. Wyboru Biura Rachunkowego dokonuje Zarząd.  

10. W Zespole Szkół Nr 1 STO obowiązuje Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania  

i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzony przez Zarząd.   

  

§ 9.  

Rada Pedagogiczna.  

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą”. W jej skład wchodzą Dyrektor, 

Wicedyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.   

2. W pracach Rady mogą brać udział za zgodą Dyrektora zaproszeni goście wyłącznie z głosem 

doradczym.  

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły, który reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje  

jej pracami.   

4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 

połowy składu rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.  

5. Posiedzenia Rady są protokołowane.  

6. Do kompetencji stanowiących Rady należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoły;  

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły lub placówki;  

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

f) tworzenie oraz dokonywanie zmian w Szkolnym Systemie Oceniania.  

7. Rada opiniuje w szczególności:  
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a) organizację pracy Szkoły;  

b) przydział nauczycielom stałych obowiązków i zajęć;  

c) arkusz organizacyjny Szkoły;  

d) plan zajęć lekcyjnych i plan zajęć dodatkowych;  

e) perspektywiczny plan rozwoju Szkoły;  

f) regulaminy szkolne;  

g) projekt decyzji Dyrektora o dyscyplinarnym skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły,  

o ile z takim wnioskiem nie wystąpiła sama Rada Pedagogiczna;  

h) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień;  

i) wnioski Zarządu w sprawie powołania lub odwołania Dyrektora Szkoły.  

8. Rada stanowi forum dla wymiany doświadczeń w zakresie działalności wychowawczej  

i dydaktycznej Szkoły.  

9. Szczegółowy zakres funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa zatwierdzony przez nią 

Regulamin Obrad Rady Pedagogicznej.  

  

    

§ 10.  

Samorząd Uczniowski.  

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski (SU), który może wybrać spośród uczniów Prezydium 

SU. Po zatwierdzeniu jego regulaminu wyboru i obrad Prezydium SU przez Dyrektora Szkoły, 

staje się ono organem Szkoły.  

2. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania 

opinii o działalności Szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.  

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego winien tworzyć warunki do współpracy uczniów  

na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności  

oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.  

4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny (od września do sierpnia).  

  

§ 11.  

Rada Rodziców.  

1. W Szkole może działać Rada Rodziców, która staje się organem opiniującym Szkoły po 

zatwierdzeniu jej regulaminu przez Dyrektora Szkoły.  

2. Tworzy się jedną Radę Rodziców dla całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 STO.  

3. Warunkiem powołania Rady Rodziców jest wybór przedstawicieli do tej rady przez rodziców 

uczniów, co najmniej 50% oddziałów ZSO Nr 1 STO.  

4. Utworzenie Rady Rodziców ma na celu umożliwienie rodzicom wyrażania opinii o działalności 

Szkoły.    

5. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym Szkoły, który może występować w sprawach 

Szkoły jedynie do organów wewnętrznych Szkoły i Zarządu SKT Nr 21 STO.  
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6. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów poszczególnych oddziałów 

Szkoły. Każdy oddział jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela.  

7. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny (od września do sierpnia).  

   

Rozdział IV 

 Uczniowie.  

  

§ 12.  

1. Uczniowie mają prawo do:  

a) poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  

b) poszanowania praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka;  

c) zindywidualizowanej nauki gwarantującej wysoki poziom nauczania;  

d) tworzenia organizacji uczniowskich;  

e) opieki zdrowotnej w zakresie świadczonym przez Szkołę;  

f) korzystania z wszystkich obowiązkowych zajęć dydaktycznych dla danej klasy  

oraz wskazanych zajęć dodatkowych;  

g) legitymacji szkolnej.  

  

§ 13.  

1. Uczniowie mają obowiązek:  

a) sumiennie realizować program dydaktyczny Szkoły na najwyższym własnym poziomie;  

b) uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych;  

c) systematycznie i wytrwale pracować nad własnym wszechstronnym rozwojem;  

d) przestrzegać Statutu Szkoły;  

e) dbać o dobre imię i honor Szkoły;  

f) podczas uroczystości szkolnych nosić strój galowy;  

g) dbać o właściwy ubiór i schludny wygląd.  

  

§ 14.  

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:  

a) uchylania się od udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych;  

b) niewywiązywania się rodziców (opiekunów) z umowy terminowych opłat za kształcenie 

dziecka w Szkole;  

c) ciężkiego naruszenia dyscypliny szkolnej;  

d) picia alkoholu bądź przebywania pod jego wpływem na terenie Szkoły;  

e) zażywania bądź posiadania substancji niedopuszczonych prawem;  

f) wulgarnego, niemoralnego lub agresywnego zachowania się;   

g) notorycznego wagarowania;  
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h) braku postępów w nauce;  

i) otrzymania przez 2 kolejne semestry oceny nieodpowiedniej z zachowania.  

  

§ 15.  

1. Uczeń może uzyskać następujące wyróżnienia i nagrody:  

a) stypendium semestralne przyznawane przez Zarząd dla najlepszych uczniów Szkoły;  

b) nagrodę książkową przyznawaną przez Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów;  

c) nagrodę rzeczową przyznawaną przez Dyrektora Szkoły dla najlepszego absolwenta 

Szkoły;  

d) dyplomy i nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia w nauce, sporcie i konkursach 

artystycznych oraz za wzorową postawę uczniowską i udział w projektach i konkursach.  

  

  

Rozdział V  

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.  

  

§ 16.  

1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zatrudniani są zgodnie z przepisami prawa w tym  

w szczególności Kodeksem Pracy, obowiązującymi w Szkołach niepublicznych zapisami Karty 

Nauczyciela oraz uchwałami Zarządu SKT nr 21 STO i władz Towarzystwa.  

2. W imieniu pracodawcy działa (jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy)  

Dyrektor Zespołu Szkół, zwany dalej „Dyrektorem”, który nawiązuje i rozwiązuje stosunki 

pracy z wszystkimi pracownikami Szkoły, którego podczas jego nieobecności zastępuje 

wyznaczony wicedyrektor lub inna osoba.   

3. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić działalność dydaktyczną i wychowawczą według 

swojej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki tej 

pracy  

a także odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć lekcyjnych  

i pozaszkolnych odbywających się z ich udziałem.  

4. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z własnym światopoglądem, przestrzegając zasad 

etyki zawodowej przy zachowaniu wartości określonych w § 2. niniejszego Statutu.  

5. Nauczyciele mają obowiązek:  

a) prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami z przydzielonych klas w zakresie 

nauczanego przedmiotu według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności;  

b) przestrzegać wynikających z planu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć;  

c) zapewnić bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzenia zajęć szkolnych;  

d) respektować zalecenia Dyrektora Szkoły;  

e) szanować godność osobistą i prawo do własnych przekonań uczniów.  
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6. Pracownicy mają obowiązek realizować swoją pracę sumiennie i staranie, przestrzegając zasad 

etyki zawodowej.  

7. Pracownicy mają prawo:  

a) oczekiwać i wymagać kulturalnego stosunku do nich ze strony przełożonych i innych 

członków społeczności szkolnej;  

b) poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  

c) wynagrodzenia za pracę zgodnie z zapisami umowy o pracę oraz zakładowego systemu 

wynagrodzeń;  

d) korzystać z środków ZFŚS;  

e) korzystać ze zbiorowego ubezpieczenia NW i OC oraz otrzymać legitymację służbową.  

  

  

Rozdział VI Rodzice  

  

§ 17.  

1. Rodzice mają obowiązek:  

a) ściśle współpracować ze Szkołą w procesie wychowawczym własnego dziecka;  

b) przestrzegać Statutu Szkoły i zarządzeń Dyrektora;  

c) pisemnie powiadomić Dyrektora o zamiarze wypowiedzenia umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.   

2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania pełnej informacji dotyczącej programów dydaktyczno-

wychowawczych Szkoły oraz postępów w nauce swoich dzieci.  

3. Rodzice mogą wpływać na funkcjonowanie Szkoły poprzez:  

a) aktywny udział w pracach SKT Nr 21 STO;  

b) udział w pracach Rady Rodziców;  

c) współpracę z wychowawcami klas i innymi nauczycielami.  

  

  

 
 

Rozdział VII 

Organizacja Szkoły  

  

§ 18.  

1. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły opracowuje Dyrektor wraz z wicedyrektorami we 

współpracy z nauczycielami uczącymi w szkole. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły 

zatwierdza Zarząd SKT Nr 21 STO.  
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2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania 

oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.  

3. Z organizacją roku szkolnego Dyrektor Szkoły zapoznaje uczniów i rodziców na początku roku 

szkolnego.  

4. Organizacje stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy.  

  

§ 19.  

1. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.  

2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Zajęcia sportowe organizowane są w grupach z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.  

4. Zajęcia z języków obcych i informatyki mogą być organizowane z podziałem na grupy.   

5. Dyrektor Szkoły może zdecydować o realizacji zajęć edukacyjnych w formie blokowej  

oraz o możliwości realizacji tych zajęć w innej formie niż zajęcia w systemie klasowo-

lekcyjnym.  

  

  

Rozdział VIII 

Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą 

 

§ 20. 

 

1. Przepisy stosuje się do zajęć odbywających się na terenie szkoły, jak i organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem. 

 

2. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w Szkole. 

 

3. Dyrektor Szkoły organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi 

warunkami nauki w czasie ich pobytu w Szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych  

i nadobowiązkowych organizowanych przez Szkołę poza jej terenem. 

 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu ucznia w Szkole, nauczyciele pełnią 

dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych, 

 

5. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest ustalony przez Dyrektora Szkoły. 

 

6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych. 
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7. Nauczyciele i pracownicy obsługi Liceum zobowiązani są do natychmiastowego reagowania 

na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa. 

 

8. Nauczyciele i pracownicy obsługi Liceum powinni zwracać uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwracać się do nich o podanie celu pobytu,  

w sytuacjach niejasnych lub podejrzanych osoby te kierować do Dyrektora  Liceum  

lub zawiadamiać Dyrektora Liceum o tym fakcie. 

 

9. Nauczyciele lub inni pracownicy Liceum powinni niezwłocznie zawiadomić Dyrektora 

Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

10. Nauczyciele systematycznie kontrolują miejsca, gdzie prowadzą zajęcia,  

dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłaszają Dyrektorowi Szkoły. 

 

11. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na swojej lekcji, reagują na nagłe zniknięcie 

ucznia ze Szkoły,  informując Dyrektora Szkoły. 

 

12. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych na terenie Szkoły i poza nią zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi 

regulaminami 

 

13. Pomieszczenia, mające charakter pracowni specjalistycznych powinny być zamykane  

w czasie, gdy nie odbywają się w nich zajęcia, a więc również w czasie przerw  

międzylekcyjnych. 

 

14. Pomieszczenia mające charakter klasopracowni, powinny być zabezpieczone w tym czasie  

w sposób uniemożliwiający dostęp do urządzeń pod napięciem lub włączenie napięcia. 

 

15. Nauczyciel – opiekun pracowni lub klasopracowni opracowuje regulamin porządkowy 

określający zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i wywiesza go w widocznym miejscu. 

 

16. Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni lub klasopracowni zobowiązany jest zapoznać 

uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi Bezpieczeństwo i Higienę Pracy  

oraz fakt szkolenia odnotować w dzienniku lekcyjnym i zeszycie ucznia.  

 

17. Zajęcia z Wychowania Fizycznego na terenie szkoły i poza nią odbywają się według 

regulaminu i programu tych zajęć podanego do wiadomości uczniów. 

 

18. Indywidualne wyjścia uczniów poza teren Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych mogą 

mieć miejsce w przypadku pisemnej lub osobistej prośby rodziców o zwolnienie z lekcji. 

 

19. Powyższe przepisy dotyczą również: 

1/ zajęć pozalekcyjnych, organizowanych przez Szkołę zgodnie z planem tych zajęć; 
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2/ zajęć prowadzonych na terenie Szkoły przez instytucje, które zawarły ze Szkołą umowy na 

prowadzenie takich zajęć; 

3/ zajęć prowadzonych przez nauczycieli z uczniami innych szkół na terenie Szkoły; 

4/ dyskotek, studniówek i zabaw szkolnych. 

 

 

Rozdział IX 

 

Zasady organizowania wycieczek 

 

§ 21 

 

1. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych Szkołach i placówkach oraz w sprawie warunków  

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  

i turystyki. 

 

2. Każda klasa ma prawo organizowania wycieczek szkolnych. Wskazana jest jedna wycieczka 

programowa. 

 

3. Organizator wycieczki zobowiązany jest: 

1/ uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły na zorganizowanie wycieczki; 

2/ poinformować rodziców uczniów o planowanej wycieczce (termin, program, koszty)  

i uzyskać ich akceptację i pisemną zgodę; 

3/ omówić z uczniami program wycieczki oraz ogólne zasady, które należy respektować  

w czasie jej trwania; 

4/ zasięgnąć informacji o stanie zdrowia uczniów, jeżeli udział w wycieczce wymaga 

forsownego wysiłku; 

5/ wyegzekwować odpowiednie wyposażenie uczestników wycieczki; 

6/ rozliczyć finansowo wycieczkę z jej uczestnikami. 

 

4.  Rolą wychowawcy klasy i Samorządu Klasowego jest organizowanie wycieczki w ten 

sposób, by mogli w niej uczestniczyć wszyscy uczniowie danej klasy. 

 

5. Organizator wycieczki odpowiada za bezpieczeństwo uczniów aż do momentu rozwiązania 

wycieczki. 

 

6. Każde grupowe wyjście młodzieży poza Szkołę (muzeum, kino, teatr) powinno być 

poprzedzone informacją wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu o jego celu  

oraz przypomnieniem zasad kulturalnego zachowania poza Szkołą (uczeń reprezentuje szkołę  

w miejscu publicznym). 

7. Uczeń, który w rażący sposób naruszył obowiązujące zasady, ponosi konsekwencje 

określone w Statucie Szkoły. 
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8. Szczegółowe zasady dotyczące wycieczek określa regulamin wycieczki szkolnej 

opracowywany odrębnie do każdorazowo organizowanej wycieczki. 

 

 

 

Rozdział X 

Zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 22 

1. Szkoła organizuje Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczną, polegającą na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających 

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

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku 

społecznym. 

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu, Szkole i 

Placówce wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu, Szkole i Placówce rodzicom 

uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły a udzielają jej uczniom 

nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi  

i terapeuci pedagogiczni. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
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a.  rodzicami uczniów; 

b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c. placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d.  innymi szkołami i placówkami; 

e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy: 

a. ucznia; 

b. rodziców ucznia; 

c. dyrektora szkoły  

d. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

f. pracownika socjalnego; asystenta rodziny; 

g. kuratora sądowego; 

h. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz 

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

a. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

c. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

d. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia  

i kariery zawodowej; 

e. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

f. porad i konsultacji. 

g. warsztatów  

 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

 

10. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy w szczególności: 

a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

b. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

c. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

d. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 
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e. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności  

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

 

11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, Szkole  

i placówce prowadzą w szczególności: 

 

a. obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie   

u uczniów: 

 

– trudności w uczeniu się a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

– szczególnych uzdolnień, 

b. pomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami. 

 

12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne  

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 

 

13. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, specjalistami planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

 

14. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w pkt. 8, Dyrektor Szkoły ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane.  

 

15. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi 

podmiotami, o których mowa w pkt.6. 

 

16. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy   

i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

17. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi  pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi  oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

 

18. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca 

planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, zawarte w 

dokumentacji otrzymanej z poprzedniej szkoły. 
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19. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami. 

 

20. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

21. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły 

informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

22. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

 

Rozdział XI 

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w 

sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją  
 

 

§ 23 

 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące  

o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

          1/ Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

          2/ Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. 

3/Wychowawca wzywa do Szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami 

prawnymi) oraz z uczniem. 

 

2.  W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców (opiekunów prawnych) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom 

(opiekunom prawnym) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka  

w programie terapeutycznym. 

 

3. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły,  

a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

 

4. Podobnie, w sytuacji, gdy Szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży  

w kompetencji tych instytucji. 
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5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący  

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

          1/ powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2/ odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia  

go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3/ wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

 4/ zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych), 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze Szkoły. Gdy rodzice 

(opiekunowie prawni) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole, czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia  

i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.   

 

6. Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice (opiekunowie prawni) 

ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 

zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas 

niezbędny  

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców (opiekunów prawnych) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się  

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

 

8. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1/ nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

          2/ powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję. 

3/ po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

9. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1/ nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku  

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 
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2/ o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3/ w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją  

do ekspertyzy. 

4/ jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,  

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

10. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest: 

1/ posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

2/ wprowadzanie do obrotu środków odurzających, 

  3/ udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia, 

4/ wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy  

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów 

popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy 

wezwać policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie 

ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. 

 

11. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1/ niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły, 

2/ ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

  3/ przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi  

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

4/ powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia-sprawcy, 

  5/ niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem Szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 

  6/ zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących  

z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

 

12. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1/ udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, 

          2/ niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły, 

          3/ powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, 

4/ niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 
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5/ W przypadku znalezienia na terenie Szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie Szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112. 

 

13. Policja powinna być wzywana do Szkoły w sytuacjach, gdy wyczerpane zostaną środki 

możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest 

konieczna. 

 

14. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w Szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana Dyrektorowi Szkoły. 

 

15. W przypadku podejrzenia stosowania wobec ucznia przemocy domowej, szkoła zobowiązana 

jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej karty”. 

 

 

Rozdział XII 

Przepisy końcowe  

  

§ 24.  

1. Statut Szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu. Propozycje zmian w Statucie 

Szkoły mogą wnosić:  

a) organy Szkoły;  

b) organ prowadzący – Zarząd SKT Nr 21 STO;  

c) grupa minimum 15 członków SKT Nr 21 STO;  

  

§ 25.  

Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje organ prowadzący Szkołę. Majątek Szkoły z chwilą jej 

likwidacji powraca do SKT Nr 21 STO. Dokumentacja procesu dydaktycznego Szkoły w razie jej 

likwidacji zostanie przekazana do archiwum Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

  

§ 26.  

Sprawy nieuregulowane Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące prawo.  

  

§ 27.  

Niniejszy Statut wraz ze Szkolnym Systemem Oceniania, o którym mowa w § 5 Statutu, wchodzi  

w życie z dniem 8 października 2018 r.   
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Załącznik nr 1  

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego Nr 1  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

STO   
  

Podstawa Prawna 

Wewnątrzszkolny System Oceniania postępów w nauce ucznia, zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). 

 

Ogólne zasady oceniania  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

oraz formułowaniu oceny. Dokonuje się tego w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych, wynikających z programu nauczania. 

2.  Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego edukacyjnych osiągnięć i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.  

2. Niesienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.  

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o specjalnych uzdolnieniach, postępach, trudnościach, zachowaniu ucznia.  

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 1 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów).  

2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.  
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3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole.  

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.  

5. Ustalanie ocen rocznych (semestralnych) klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania oraz warunki 

ich poprawiania.  

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) 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 ucznia w nauce. 

§ 2 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców  

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na 

lekcji danego przedmiotu. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do 

pracy pisemnej ucznia w czasie zebrań z rodzicami. Prace pisemne  

są niszczone 2 tygodnie po otrzymaniu świadectwa.  

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone  

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

§ 3 

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przedmiotowi  informują 

uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o PZO i WSO i wpisaniu  

do dziennika jako temat lekcji. 

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz 

rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach wystawienia oceny  

z zachowania.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, zgodnych ze wskazaniami zawartymi w opinii  

lub orzeczeniu. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych  

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i zaangażowanie wkładane przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 4 
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1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 

zajęć wychowania fizycznego, informatyki.  

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  

podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach oraz na czas 

określony w tej opinii.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony". 

§ 5 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania. 

Dokonuje się tego w odniesieniu do planów nauczania, stosując przyjętą skalę ocen. 

Ocena z zachowania może zostać obniżona ze względu na dużą liczbę godzin 

nieusprawiedliwionych. ( 16 godzin skutkuje obniżeniem o jedną ocenę). 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego zgodnie 

z kalendarzem szkolnym.  

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

danym roku szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania według przyjętej skali. Ocena z 

zachowania może zostać obniżona ze względu na dużą liczbę godzin 

nieusprawiedliwionych ( powyżej 16 godzin skutkuje obniżeniem o jedną ocenę). 

 

4. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne  

oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

 5. Nie później niż miesiąc przed klasyfikacją, na zebraniu z rodzicami w formie 

ustnej lub pisemnej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować rodziców 

uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. W przypadku nieobecności 

rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu, wychowawca klasy jest obowiązany 

poinformować o tych zagrożeniach listownie rodziców (prawnych opiekunów) listem 

poleconym lub za pomocą dziennika elektronicznego  LIBRUS-SYNERGIA.  

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
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7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z danego przedmiotu jest uzyskanie 

oceny pozytywnej ze -wszystkich prac klasowych przeprowadzonych w roku 

szkolnym. Nieobecny uczeń zobowiązany jest do zaliczenia pracy klasowej  

w wyznaczonym terminie przez nauczyciela.  

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 6 

1. Oceny wystawiane są według następującej skali:  

a) stopień celujący – 6, (wariant I: uzyskanie oceny 5 + rozwiązanie dodatkowego 

zadania lub wariant II: uzyskanie 98,0% - 100%) 

b) stopień bardzo dobry – 5, (90,0% - 100%; wariant II na ocenę celującą 90,0% - 

97,9%) 

c) stopień dobry – 4, (75,0% - 89,9%) 

d) stopień dostateczny – 3, (65,0% - 74,9%) 

e) stopień dopuszczający – 2, (50,0% - 64,9%) 

f) stopień niedostateczny – 1 (0% - 49,9%) 

 

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali 

przedstawionej powyżej w ust. 1. rozszerzając ją poprzez dodanie do oceny bardzo 

dobrej, dobrej, dostatecznej: „+” lub „– ”, a do oceny dopuszczającej „+”.  

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania. 

§ 7 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Powodem 

jest nieobecność na zajęciach edukacyjnych przekraczająca połowę przeznaczonego 

na nie czasu lub brak ocen cząstkowych. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
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4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z wyjątkiem wychowania fizycznego. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

a) skład komisji,  

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany", albo „nieklasyfikowana” 

8. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

§ 8 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  

do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po posiedzeniu Rady Klasyfikacyjnej. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa oświatowego dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która:  

a) w przypadku 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,  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów Rady 

Pedagogicznej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Wychowawcy. 

3. Sprawdzian z wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ustępie 2a, przeprowadza 

się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  
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4. W skład komisji wchodzą:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 • Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze, jako przewodniczący komisji,  

• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu lub prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne;   

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

• skład komisji,  

• termin sprawdzianu 

• zadania (pytania) sprawdzające, 

 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

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

o którym mowa w ust. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

§ 9 

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 uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć na koniec roku co 

najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych powyżej w ust. 1, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

4. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę jedną niedostateczną 

zajęć  obowiązkowych ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. Przypadku 

dwóch ocen niedostatecznych zgodę musi wyrazić Rada Pedagogiczna   

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
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§ 10 

1. Egzamin składa się z części - pisemnej i ustnej (z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę 

ćwiczeń praktycznych).  

2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W jej skład 

wchodzą:  

a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze, jako przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący (o ile on sam lub Dyrektor 

szkoły, wychowawca klasy, uczeń, jego rodzice nie wyrażą sprzeciwu). W takim 

przypadku Dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

tego przedmiotu,  

c) nauczyciel prowadzący taki sam lub pokrewny przedmiot.  

3. Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa od 45 do 90 minut. Po krótkiej 

przerwie, w trakcie której komisja egzaminacyjna sprawdza pracę pisemną ucznia, 

uczeń przystępuje do drugiej ustnej części egzaminu, która trwa nie dłużej niż 30 

minut (łącznie z czasem przeznaczonym na ewentualne przygotowanie się ucznia do 

odpowiedzi).  

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

 a) skład komisji,  

b) termin egzaminu,  

c) pytania egzaminacyjne,  

d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do 

końca września tego roku. 

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

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może 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.  

Wewnątrzszkolny System Oceniania w powyższej wersji został przyjęty uchwałą 

Rady Pedagogicznej w dniu 24.09.2019 r. 
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Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią Statutu Szkoły. 

 


