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Tekstjednolity,1września2016
PODSTAWAPRAWNA
1.

KonstytucjaRPzdnia2kwietnia1997r.(Dz.U.1997nr78poz.483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20
listopada1989r.(Dz.U.Nr
120z1991r.poz.526);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004
r.
Nr256,poz.2572zezmianąDz.U.2015poz.357,zezmianąDz.U.2017poz.59)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i
placówek(Dz.U.z2001r.Nr61,poz.624zezmianaDz.U.2007nr35poz.222
).
5.

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania
w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą Dz. U. z
2014r.,poz.1993).


6. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego(Dz.U.z2002r.Nr46.,poz.432zezmianąDz.U.2015poz.408)
7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym. (
tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zmianą Dz. U.
2014poz.263).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893 ze
zmianąDz.U.2015poz.23).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z
2014r.,poz.1170).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach(Dz.U.z2014r.,poz.478)
11. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2015 r.. w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz.U.z2015r.poz.452).
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12.

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego
( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą w Dz. U. z
2013r.,poz.560)


13. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego(Dz.U.z2002r.Nr46,poz.432zezmianaDzU2015poz.408
14. Uchwała Rady Ministrów z 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu
nalata2014-2016"Bezpiecznaiprzyjaznaszkoła"
15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz.
1232).
16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U.z2014r.,poz.1182.
17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r.,poz.885zostatnimizmianamiw2014r–Dz.U.z2014r.,poz.1626).
18. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977
zezm.w2014r.,poz.803).
19. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
dzieciimłodzieży(Dz.U.z2014r.,poz.1157).
20. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83 poz. 562 ze zm.Dz.U. 2013
poz.993).
21. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnychlubintegracyjnych(tekstjednolity:Dz.U.z2014r.poz.414).
22. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołachiplacówkach(Dz.U.z2013r.poz.532).
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23. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki(Dz.U.z2001r.Nr135,poz.1516zezm.w2014r.,poz.1150).
24. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze
zmianamiDz.U.2011nr161poz.968).
25. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz.28).
26. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem(Dz.U.z2003r.Nr26,poz.226).
27. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U.
z
2012r.poz.124)
28. U
 stawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity:Dz.U.z2013r.,poz.267).
29. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014
r.,poz.191).
30. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz.23).
31. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity
:
Dz.U.z2014r.,poz.1202).
32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 28
sierpnia 2014 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola,szkołyiplacówkikrajoznawstwaiturystykiDz.U.2014poz.1150
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Część
IInformacjeoLiceum
Rozdział
1.
Przepisy
definiujące
§1

1.
Ilekroćwdalszychzapisachjestmowabezbliższegookreśleniao:
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty(Dz.U.z2004r.,Nr256,poz.2572zpóźniejszymizamianami);
2) Statucie–należyprzeztorozumiećStatutLiceum;
1)



3) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu
Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w
Liceum;
4) Uczniach–należyprzeztorozumiećuczniówLiceum;
5) Rodzicach - należy przez to rozumieć osobę ( jednego rodzica lub opiekuna
prawnego),którasprawujeopiekęprawnąnaddzieckiem;
6) Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznegoLiceum,
7) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczejpowierzonojedenzoddziałówwLiceum;
8) Organie prowadzącym Liceum – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne
Warszawa;
9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
MazowieckiegoKuratoraOświaty;
10) Specjalistach - należy przez to rozumieć pedagoga, psychologa szkolnego, doradcę
zawodowego oraz innych nauczycieli realizujących z uczniami zajęcia zalecone w
orzeczeniachopotrzebiekształceniaspecjalnego.
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11) Oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym
nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz hiszpańskim będącym
drugimjęzykiemnauczania,
12) Podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku
szkolnego;
13) Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający
postaćpapierowąlubelektroniczną;
14) WZO-należyprzeztorozumiećWewnątrzszkolneZasadyOceniania

Rozdział2.
Informacje
ogólne
o
Liceum
§2
1. Pełna

nazwa

szkoły,

zwanej

dalej

Liceum,

brzmi:

XXXIV

Liceum

Ogólnokształcące
zOddziałamiDwujęzycznymiim.MigueladeCervantesawWarszawie.
1) Liceum może używać skrótu: XXXIV LO z 
Oddz. Dwujęzycznymi im. M.

deCervantesa.
2. Siedziba
LiceumznajdujesięwWarszawieprzyulicyZakrzewskiej24.

§3
1. Liceum jest szkołą ponadgimnazjalną na podbudowie szkoły podstawowej i

gimnazjum, dającą wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania
świadectwadojrzałościlubświadectwaukończenialiceum.
2. Organem
prowadzącym
LiceumjestmiastostołeczneWarszawa.
3. Organem
sprawującymnadzórpedagogicznyjestMazowieckiKuratorOświaty.
4. Liceum
prowadzioddziałydwujęzycznezjęzykiemhiszpańskim.
5. Liceum prowadzi oddziały z programem zajęć z plastyki, dla których nie zosała

ustalona podstawa programowa, lecz których program został włączony do
szkolnegozestawuprogramównauczania.
6. Kandydaci do klas wymienionych w ust. 5 i 6 zdają sprawdziany uzdolnień
kierunkowych

przeprowadzone

na

Pedagogiczną.
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warunkach

ustalonych

przez

Radę

7. ZasadyrekrutacjidoLiceumokreślaRegulaminrekrutacji.
8. Nauka w Liceum trwa trzy lata, w oddziałach dwujęzycznych poprzedzonych klasą

wstępnączterylata.

Rozdział3.Misja
i
Wizja
Liceum
oraz
Model
absolwenta
§4

1
.Misja
Liceum:
Uczymyżyćwświeciewiedzy.Tworzymyprzyjaznąatmosferę,wktórejmożnarozwinąć
swój
talent.OtwieramydrzwidoHiszpanii.

2.
WizjaLiceum:
Cervantestomiejsce,októrymsięmyśli,idoktóregosięwraca.Wspólnotaludzidziałających
po
partnersku,ztolerancjąiszacunkiem.Liceum,wktórympolscyihiszpańscynauczycielepomagają
osiągaćindywidualnecele.Szkoła,wktórejmożeszbyćsobą,maszczasnaaktywnośći
dokonywaniewyborównaprzyszłość.

3.

Modelabsolwenta

-
Mazdolnośćdokreatywnegomyśleniaidziałania

-
Jestnastawionynarozwójiosiąganiecelów

-
Mawiedzęiumiejętności,którepotrafizastosowaćwpraktyce

-
Odróżnia,cojestdlaniegodobrewoparciuouniwersalnewartości

-
Rozumieiszanujeinnych,potrafiwspółpracować

-
Jestotwartyiciekawyotaczającegoświataiinnychludzi
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Część
II
CeleizadaniaLiceumoraz
sposobyichrealizacji
Rozdział1.
Cele
i
zadania
Liceum
§5
1. Kształcenie i wychowanie w Liceum ma na celu wszechstronny intelektualny,

emocjonalny,moralno-społecznyifizycznyrozwójuczniów.
2. W
szczególnościLiceumstawiasobiezacel:
1) kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych — umiejętności sprawnej

komunikacji

wzajemnej

pomocy,

współdziałania

w

grupie

i

współodpowiedzialności,
2) kierowanie się trosk
ą o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i

obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi
różnychnarodów,rasiświatopoglądów,
3) wdrażanie
uczniówdouczestnictwawkulturzeijejwspółtworzenia,
4) naukę posługiwania się językiem ojczystym i językami obcymi, technologią

komunikacyjną, uczenie rozumienia i przetwarzania informacji, wdrażanie
uczniów do samokształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy,
przygotowywanie do egzaminów maturalnych z wybranych przez uczniów
przedmiotów,
5) dostosowanie

treści,

metod

i

organizacji

nauczania

do

możliwości

psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznejispecjalnychformpracydydaktycznej,
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6) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
rozwojowychiedukacyjnychorazpredyspozycji,
7) umożliwianie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych nie

tylko do uzyskania świadectwa maturalnego, ale także do dokonania
świadomegowyborudalszegokierunkukształcenia,
8) wdrażanie
innowacyjnych,własnychprogramównauczania,wszczególności

woddziałachplastycznychidwujęzycznych,
9) umożliwianie

uczniom

oddziałów

dwujęzycznych

uzyskanie

matury

hiszpańskiejtzn.TítulodeBachiller,
10) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im

rozwijania

się

w kołach

zainteresowań, realizowanie indywidualnych

programównauczania,orazukończeniaLiceumwskróconymczasie,
11) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez

organizowanie

dodatkowych

zajęć

pozalekcyjnych

i

pozaszkolnych

dostosowanych do potrzeb młodzieży oraz kształtowanie aktywności społecznej
iumiejętnościspędzaniaczasuwolnego,
12) sprawowanie opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości

Liceum,
13) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego

rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali
lokalnej,krajowejiglobalnej,
14) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu

uczestnictwuwżyciugospodarczym,
15) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i

opieki,
16)

upowszechnianie

wśród młodzieży

wiedzy o

bezpieczeństwie oraz

kształtowaniewłaściwychpostawwobeczagrożeńisytuacjinadzwyczajnych,
17) 
opiekęnaduczniamipozostającymiwtrudnejsytuacjimaterialnejiżyciowej,
18) 
wspomaganiewychowawczejrolirodziny.
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3. Liceum
podejmujeniezbędnedziałaniawcelutworzeniaoptymalnychwarunków

realizacjidziałalnościdydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczejorazinnej
działalnościstatutowej,zapewnieniakażdemuuczniowiwarunkówniezbędnych
do
jegorozwoju,podnoszeniajakościpracyLiceumijegorozwojuorganizacyjnego.
4. Działania,
októrychmowawust.3,dotyczą:

1)efektówwzakresiekształcenia,wychowaniaiopiekiorazrealizacjicelówi
zadaństatutowych;
2)organizacjiprocesówkształcenia,wychowaniaiopieki;
3)tworzeniawarunków
dorozwojuiaktywnościuczniów;
4)współpracyzrodzicamiiśrodowiskiemlokalnym;
5)zarządzaniaLiceum.
5. Liceum
systematyczniediagnozujeosiągnięciauczniów,stopieńzadowolenia

uczniówirodzicówzjegodziałalności,realizacjęzadańwykonywanychprzez
pracownikówLiceumiwyciągawnioskizrealizacjicelówizadańLiceum.
6. Statutowe
celeizadania
realizujedyrektorLiceum,nauczycieleispecjaliści,

zatrudnienipracownicyadministracyjniwewspółpracyzuczniami,rodzicami,
poradniąpedagogiczno-psychologiczną,zorganizacjamiiinstytucjami
gospodarczymi,społecznymiikulturalnymiwporozumieniuzorganem
prowadzącym.
7. Działalność
edukacyjna
Liceumjestokreślonaprzez:

1)Szkolnyzestawprogramównauczania,któryuwzględniającwymiar
wychowawczy,obejmujecałądziałalnośćLiceumzpunktuwidzenia
dydaktycznego;
2) Program profilaktyczno-wychowawczy Liceum obejmujący wszystkie treści i
działaniaocharakterzeprofilaktyczno-wychowawczym;

Rozdział2.Sposoby
realizacji
zadań
Liceum
Podstawoweformydziałalności
dydaktyczno-wychowawczej
Liceum
1.

Podstawowymiformamidziałalnościdydaktyczno-wychowawczejLiceumsą:

1)
obowiązkowezajęciaedukacyjne,doktórychzaliczasięzajęciaedukacyjnezzakresu
kształceniaogólnego,
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2)
dodatkowezajęciaedukacyjne,doktórychzaliczasię:
a)
zajęciazjęzykaobcegonowożytnegoinnegoniżjęzykobcynowożytnynauczanyw
ramachobowiązkowychzajęćedukacyjnych,októrychmowawpkt1,
b)
zajęcia,dlaktórychniezostałaustalonapodstawaprogramowa,leczprogramnauczania
tych
zajęćzostałwłączonydoszkolnegozestawuprogramównauczania;
3)
zajęciarewalidacyjnedlauczniówniepełnosprawnych;
4)
zajęciaprowadzonewramachpomocypsychologiczno-pedagogicznej;
5)
zajęciarozwijającezainteresowaniaiuzdolnieniauczniów,
6)
zajęciazreligiiietyki,
7)
zajęciazzakresuwychowaniadożyciawrodzinie.
2.
Szkołamożeprowadzićrównieżinnezajęciaedukacyjne.
3.
Zajęciaedukacyjne,októrychmowawust.1pkt2),organizujedyrektorszkoły,za
zgodąorganuprowadzącegoszkołęipozasięgnięciuopiniiradypedagogicznejirady
rodziców.
4.
Zajęciawymienionewust.1pkt3),4)i5)mogąbyćprowadzonetakżezudziałem
wolontariuszy.

Programynauczania–wymagania,
zasady
dopuszczania
do
użytkuwLiceum
§6
1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o

obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi
programaminauczaniadlaposzczególnychprzedmiotów.
1) Uczniowie mogą ponadto realizować przedmiot dodatkowy, dla którego nie
została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego
przedmiotuzostałwłączonydoszkolnegozestawuprogramównauczania.
2) Decyzję o wprowadzeniu takiego przedmiotu podejmuje dyrektor Liceum
po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej,
międzyoddziałowejlubmiędzyszkolnej).
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2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć

edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem
celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia
ogólnego.
1) Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści
kształcenia ustalonych w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści
wykraczającepozapodstawęprogramową:
a)
uwzględniająaktualnystanwiedzynaukowej,wtym,metodycznej;
b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności,
formyprzekazu,właściwegodoborupojęć,nazw,terminówisposobuichwyjaśniania;
c)
wrazztreściamizawartymiwpodstawieprogramowejstanowiąlogicznącałość.
3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do

potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien
uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Liceum, zainteresowania uczniów,
lokalizacjęLiceum,warunkiśrodowiskoweispołeczneuczniów.
4. Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje na cały etap

edukacyjny.
5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany

samodzielnielubwewspółpracyzinnyminauczycielami.
6. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora

(autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz
z dokonanymiprzezsiebiemodyfikacjami.
7. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi Liceum program nauczania. Dyrektor, po

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania i ogłasza szkolny zestaw
programównauczaniadodnia1wrześniakażdegoroku.
8. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem

podręcznikalubmateriałuedukacyjnegolubbezichzastosowania.
9. Szczegółowe zasady dopuszczania programów określa Procedura dopuszczenia
programównauczanadoużytkuszkolnego.
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10. Dyrektor Liceum jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie

programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonejdladanegoetapuedukacyjnego.

Podręczniki
i
materiały
edukacyjne
§7
1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów edukacyjnych w
procesiekształceniapodejmujezespółnauczycieliuczącychdanegoprzedmiotu.
2. Podręczniki nie mogą zawierać zadań wymagających uzupełniania lub jakichkolwiek
formpisaniawnich,takaby
możnabyłoznichkorzystaćprzezconajmniejtrzylata..
3. Podręczniki nie mogą zawierać jakichkolwiek odwołań do egzaminów państwowych,
w
tymdoegzaminumaturalnego.
4. Dyrektor Liceum, na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich uczących w
poszczególnych klasach, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w
sprawie podręcznika lub materiałów edukacyjnych, ustala po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkichoddziałachprzezconajmniejtrzylata.
5. Dyrektor Liceum, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może
dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie
mamożliwościzakupudanegopodręcznikalubmateriałuedukacyjnego.
6. Dyrektor może też na wniosek zespołów nauczycielskich uzupełnić szkolny zestaw
podręcznikówlubmateriałówedukacyjnych.
7. Dyrektor Liceum podaje do publicznej wiadomości, do dnia zakończenia roku
szkolnego, zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywały
odpoczątkunastępnegorokuszkolnego.
8. Zapisy §7 pkt 2. i 3. obowiązują od r. szk. 2015/16 w klasach pierwszych, od r.szk.
2016/17wklasachpierwszychidrugich,odrszk.2017/18wewszystkichklasach.
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Sprawowanie
opieki
i
bezpieczeństwo
w
Liceum
§8
1. Opiekę
naduczniamiLiceumsprawują:
1) na terenie Liceum podczas zajęć edukacyjnych — nauczyciele prowadzący te

zajęcia,
2) podczas zajęć poza terenem Liceum, w trakcie wycieczek, wyjazdów

integracyjnych, wymian międzynarodowych oraz plenerów — wychowawca,
nauczyciele lub rodzice uczniów pełniący funkcje kierownika i opiekunów,
zgodniezzatwierdzonąprzezdyrektoraLiceumkartąwycieczki.
a. Kierownik wycieczki zobowiązany jest przed wyjazdem do
zapoznania uczniów i rodziców z regulaminami obowiązującym
podczaswyjazdu.
b. Uczniowie i ich rodzice poświadczają znajomość tych przepisów
własnoręcznympodpisem.
c. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Liceum
oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa
Regulaminwycieczekszkolnych.
3) podczas przerw międzylekcyjnych — nauczyciele zgodnie z opracowanym

harmonogramemdyżurów,któryzatwierdzadyrektorLiceum,
a. Zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli zawarte są w
Regulaminie dyżurów nauczycielskich pełnionych przed rozpoczęciem zajęć i w czasie
przerwmiedzylekcyjnych.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Liceum oraz podczas zajęć

obowiązkowychinadobowiązkowychrealizowanejestponadtopoprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach
dodatkowych,reagowanienaspóźnienia,ucieczkizlekcji;
2)uświadomienieuczniomzagrożeńipodawaniesposobówprzeciwdziałaniaim,
3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są
zajęcia;
4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące
zagrożeniebezpieczeństwauczniów;
5)zwracanieuwaginaosobypostronneprzebywającenaterenieLiceum;
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6) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora Liceum o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowialubżyciauczniów.
3. Uczniowie
klaspierwszychotoczenisąszczególnąopiekąwychowawcyklasy

inauczycieli.
4. Liceum zapewnia ponadto uczniom bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zajęć
organizowanychprzezLiceumpoprzez:
1) wdrażanie

zapisów Regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa, Procedur

postępowania

w sytuacjach

kryzysowych, Procedury postępowania w

sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją, Instrukcji Ewakuacji i
ProgramuProfilaktyczno-Wychowawczego.
2) realizację
przeznauczycielizadańzapisanychw§36niniejszegostatutu,
3) pełnienie dyżurów nauczycieli, dla których zasady organizacyjno-porządkowe i

harmonogrampełnieniazatwierdzadyrektorLiceum,
4) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w

poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w
kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem
przedmiotów,którychprogramtegowymaga,
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej,
6) odpowiednie
oświetlenie,wentylacjęiogrzewaniepomieszczeń,
7) oznakowanie
ciągówkomunikacyjnychzgodniezprzepisami,
8) kontrolę obiektów budowlanych należących do Liceum pod katem zapewnienia

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli
obiektówdokonujedyrektorLiceumconajmniejrazwroku,
9) umieszczenie
wwidocznymmiejscuplanuewakuacji,
10) oznaczenie
drógewakuacyjnychwsposóbwyraźnyitrwały,
11) 
wyposażeniepomieszczeńLiceumwapteczkizaopatrzonewniezbędneśrodki

doudzieleniapierwszejpomocyiinstrukcjeozasadachudzielaniatejpomocy,
12) 
zapewnianieodpowiedniejliczbyopiekunównaduczniamiuczestniczącymi

wimprezachiwycieczkachpozaterenemLiceum,
13) 
przeszkolenienauczycieliwzakresieudzielaniapierwszejpomocy,
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14) udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów

chemicznych zgromadzonych w szkole, osobom prowadzącym zajęcia z
użyciemtychsubstancjiipreparatów,
15) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania

fizycznego.
16) 
zapewnienieopiekipielęgniarkiszkolnej.

5. Opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego
zapoznajez nimuczniów.
6.

Liceum,

zapewniając

uczniom

dostęp

do

Internetu, podejmuje

działania

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie
dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i
aktualizowanieoprogramowaniazabezpieczającego.
10. Szczegółowe zapisy zawarte są w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania
SystemamiInformacyjnymi.
11. Pracownicy Liceum, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania
swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o
jego
bezpiecznypobytwszkole.

Organizacjapomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej
idoradztwa
zawodowego

§9
1. Uczniowie

mają możliwość uzyskania w Liceum nieodpłatnej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału
rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwawżyciuszkołylubplacówki.
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Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w
szczególności:
1) z
niepełnosprawności,
2) z
niedostosowaniaspołecznego,
3) z
zagrożenianiedostosowaniemspołecznym,

4) zzaburzeńzachowanialubemocji;
5) zeszczególnychuzdolnień,
6) zespecyficznychtrudnościwuczeniusię,
7) z
deficytówkompetencjiizzaburzeńkomunikacjijęzykowej,
8) z
chorobyprzewlekłej,
9) z
sytuacjikryzysowychlubtraumatycznych,
10) z
niepowodzeńedukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytowa ucznia i jego

rodziny,sposobemspędzaniaczasuwolnego,kontaktamiśrodowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiskaedukacyjnego,wtymzwiązanychzwcześniejszymkształceniem
zagranicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom
polega

na

wspieraniu

rodziców

i

nauczycieli

w

rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w
celuzwiększaniaefektywnościpomocyudzielanejuczniom.

3.Pomocpsychologiczno-pedagogicznąorganizujedyrektorLiceum.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,wszczególnościpsycholog,pedagog,doradcazawodowy.

5.Pomocpsychologiczno-pedagogicznajestudzielanazinicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców
ucznia,
3) dyrektora
Liceum,
4) nauczyciela,
wychowawcylubspecjalisty,prowadzącychzajęciazuczniem,
5) pielęgniarki
środowiskanauczaniaiwychowanialubhigienistkiszkolnej,
6) poradni,
7) asystenta
edukacjiromskiej,
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8) pracownika
socjalnego,
9) asystenta
rodziny,
10) 
kuratorasądowego.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
z:
1) rodzicami
uczniów,
2) poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi,

w

tym

poradniami

specjalistycznymi,
3) placówkami
doskonalenianauczycieli,
4) innymi
szkołamiiplacówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny,dzieciimłodzieży.
7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców
grupwychowawczychi
specjalistów,atakżewformie:
1) zajęć
rozwijających
uzdolnienia,

2) zajęćrozwijających
umiejętnościuczeniasię;
3) zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o
charakterzeterapeutycznym;
5) socjoterapeutycznych
orazinnychzajęćocharakterzeterapeutycznym,
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

kształceniaikarieryzawodowej,
7) warsztatów
8) porad
ikonsultacji.

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

oraz

możliwości

psychologiczno-pedagogiczną,

psychofizyczne
odpowiednio

wymaga

nauczyciel,

objęcia

pomocą

wychowawca

lub

specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z
uczniemiinformująotymwychowawcęklasy.

20

9. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z
uczniemjeżelistwierdzitakąpotrzebę.
10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie
ucznia

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i

koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
ustalają formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w
którymposzczególneformybędąrealizowane.
11.

Nauczyciele,

wychowawcy

i

specjaliści

udzielający

uczniom

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację w przyjętej w Liceum
formie.
12. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się

rodzicówuczniaalbopełnoletniegoucznia.
13. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy
i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowaniaucznia.
14. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w pkt. 13, wynika, że mimo
udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje
poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o
przeprowadzeniediagnozyiwskazaniesposoburozwiązaniaproblemuucznia.
15. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, jest organizowana dla uczniów, którzy
mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu
wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich
zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania
organizacjiiprocesunauczaniadoichspecjalnychpotrzebedukacyjnych.
16. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są
realizowane:
1)wspólniezoddziałemszkolnymoraz
2)indywidualniezuczniem.
17. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z
którejwynikapotrzebaobjęciauczniapomocąwtejformie.
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18. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy
nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb
wynikającychzestanuzdrowia.
19. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z
uwzględnieniem opinii, o której mowa w pkt. 17., tygodniowy wymiar godzin zajęć
edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność
realizacjiprzezuczniapodstawyprogramowejkształceniaogólnego.
20. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką
podejmujądziałaniaukierunkowanenapoprawęfunkcjonowaniauczniawszkole.
21. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze

oraz

zajęcia

specjalistyczne

prowadzą

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do
rodzajuzajęć.Zajęciateprowadzisięprzywykorzystaniuaktywizującychmetodpracy.
22. W Liceum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom
uczniówinauczycielomwformieporad,konsultacji,warsztatówiszkoleń.
23. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej określa
Procedura

organizowania

pomocy

psychologiczno

-

pedagogicznej

wraz

z

HarmonogramemudzielaniapomocyPsychologiczno-pedagogicznej.
24. Liceum prowadzi działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez realizację
przyjętegowLiceumProgramuwychowawczego-profilaktycznego.
25. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia
rokuszkolnegoRadaRodziców
wporozumieniuzRadąPedagogiczną.
26.
WLiceumprowadzonejestdoradztwozawodowe,polegającena:
1) udzielaniu uczniom systematycznej pomocy w planowaniu dalszego kształcenia

orazkarieryzawodowej,
2) wskazywaniu uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat

poszczególnych

kierunków

kształcenia oraz perspektyw rynku pracy,

określaniu talentów i uzdolnień uczniów i wskazywaniu im odpowiednich dróg
rozwojuedukacyjnego.
27. Szczegółowe zasady realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego określa
WewnątrzszkolnySystemDoradztwaZawodowego.
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Pomoc
materialna
dla
uczniów
§10
1. Uczniowie, którzy z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych

potrzebująopieki,korzystająwmiaręmożliwościLiceumzpomocymaterialnej:
1) stypendium
szkolnego,
2) zasiłku
szkolnego,

3) środkówprzyznawanychwedługregulaminuRadyRodziców,
4) doraźnych zbiórek i akcji pomocowych organizowanych przez Samorząd
UczniowskilubszkolnekołoCaritas
2. Korzystanie
zpomocymaterialnejjestdobrowolneiodbywasięnawniosek:

1)ucznia;
2)rodziców;
3)nauczyciela.
3. Uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w nauce uzyskują świadczenia o

charakterzemotywacyjnym:
1) stypendium
zawynikiwnaucelubzaosiągnięciasportowe,
2) stypendium
Prezesa
RadyMinistrów,
3) stypendium
ministra
właściwegodosprawoświatyiwychowania,
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego.
4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze

socjalnymimotywacyjnym.
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Część
III
OrganizacjapracyLiceum
Rozdział1.Organa
Liceum
i
ich
kompetencje
Wykaz
organów
Liceum
§11
OrganamiLiceumsą:
1) 
DyrektorLiceum,
2) 
RadaPedagogiczna,
3) 
RadaRodziców,
4) 
SamorządUczniowski.

Dyrektor
Liceum
§12
1. Dyrektor
Liceumwszczególności:
1) kieruje
działalnością
Liceumorazreprezentujejąnazewnątrz,
2) sprawuje
nadzórpedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznegopoprzezaktywnedziałaniaprozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji

stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum, zgodnie z ustawą o
finansachpublicznych,
6) wykonuje
zadaniazwiązanezzapewnieniembezpieczeństwauczniom

inauczycielomwczasiezajęćorganizowanychprzezLiceum,
7) wykonuje
innezadaniawynikającezprzepisówprawa,
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8) współdziała
zeszkołamiwyższymiorazzakładamikształcenianauczycieli

worganizacjipraktykpedagogicznych,
9) odpowiada
zawłaściwąorganizacjeiprzebiegegzaminówmaturalnych,

10) powołujeszkolnąkomisjęrekrutacyjno-kwalifikacyjną,
11) powołuje

komisje

do

przeprowadzania

egzaminów

poprawkowych,

klasyfikacyjnychisprawdzających,
12) stwarza warunki do działania w Liceum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum, oraz ustala w
porozumieniu z Samorządem Uczniowskim zasady organizacji wolontariatu w
Liceum,
13) wporozumieniuzorganemprowadzącymorganizujeuczniomnauczanie
indywidualnenazasadachokreślonychwstatucieLiceum,
14) odpowiadazarealizacjęzaleceńwynikającychzorzeczeniaopotrzebie
kształceniaspecjalnego,
15) organizujewspomaganieLiceumwrealizacjizadańzzakresupomocy
psychologiczno-pedagogicznejpolegającenazaplanowaniuiprzeprowadzeniu
działańmającychna
celupoprawęjakościudzielanejpomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dyrektor Liceum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w

przypadkach określonych w statucie Liceum, na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej,pozasięgnięciuopiniiSamorząduUczniowskiego.
3. Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum

nauczycieliipracownikówniebędącychnauczycielami.
4. Dyrektor
wszczególnościdecydujewsprawach:

1) zatrudnianiaizwalnianianauczycieliorazinnychpracownikówLiceum,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikomLiceum,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracownikówLiceum.
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5. Dyrektor
LiceumopracowujePlanNadzoruPedagogicznego,przedstawiago

RadziePedagogicznej,
niezwłocznieinformujeRadęPedagogicznąo
wprowadzanychwnim
zmianach.
6. Dyrektor
LiceumopracowujewieloletniplanWewnątrzszkolnegoDoskonalenia

Nauczycieli(WDN).
7. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN, dyrektor Liceum może

powołaćszkolnegolideraWDN.
8. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, a w ramach
wspomagania realizacji pomocy psychologiczno- pegagogicznej uzgadnia warunki
współpracy

z

rodzicami,

placówkami

doskonalenia

poradniami
nauczycieli,

pedagogicznoinnymi

psychologicznymi,

szkołami,

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.

Rada
Pedagogiczna
§13
1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Liceum w

zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania,
opieki,profilaktykiizapewnieniabezpieczeństwa.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Liceum i wszyscy nauczyciele

zatrudnieniwLiceum.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczejLiceum.
4. 
PrzewodniczącymRadyPedagogicznejjestdyrektorLiceum.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

szkolnego, w każdym okresie, w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
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uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w
miarębieżącychpotrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Liceum, organu prowadzącego Liceum, albo
conajmniej1/3członkówRadyPedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebraniazgodniezregulaminemrady.
8. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w

roku

szkolnym, ogólne wnioski

wynikające ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznegoorazinformacjeodziałalnościLiceum.
9. 
DokompetencjistanowiącychRadyPedagogicznejnależy:
1) zatwierdzanie
planówpracyLiceum,
2) podejmowanie
uchwałwsprawiewynikówklasyfikacjiipromocjiuczniów,
3) podejmowanie
uchwałwsprawieinnowacjiieksperymentówpedagogicznych

wLiceum,
4) ustalanie
organizacji
doskonaleniazawodowegonauczycieliLiceum,
5) podejmowanie
uchwałwsprawachskreśleniazlistyuczniów
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

nadzoru sprawowanego nad Liceum przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny,wceludoskonaleniapracyLiceum.
10. Rada
Pedagogicznaopiniujewszczególności:
1) organizację
pracyLiceum,wtymtygodniowyrozkładzajęćlekcyjnych

ipozalekcyjnych,
2) 
projektplanufinansowegoLiceum,
3) wnioski dyrektora Liceum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i

innychwyróżnień,
4) propozycje dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęćdydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych.
a. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami

prawa.
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b. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor Liceum niezwłocznie

zawiadamia organ prowadzący Liceum oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
c. Organ

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii
organuprowadzącegoLiceum.
d. Rozstrzygniecie
organusprawującegonadzórpedagogicznyjestostateczne.
11. 
RadaPedagogicznaprzygotowujeprojektzmianstatutuLiceum.
12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Liceum, w
przypadkachokreślonychwustawieosystemieoświaty.
13. W przypadku odwołania nauczyciela, organ uprawniony do odwołania jest

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego
wynikuRadęPedagogicznąwciągu14dniodotrzymaniawniosku.
14. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod
warunkiem,żeprzedmiottenjestkontynuowanywnastępnymrokuszkolnym.
15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w

obecnościconajmniejpołowyjejczłonków.
16. Rada
Pedagogicznaustalaregulaminswojejdziałalności.
17. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw

poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów,
ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz do przestrzegania
zarządzeńdyrektoraLiceum.
18. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do współpracy z Radą Rodziców i

SamorządemUczniowskim.

Rada
Rodziców
§14
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1.W Liceum działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu
rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danegooddziału:
1) Wwyborachjednegouczniareprezentujejedenrodzic.
2) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
2.
RadaRodzicówuchwalaregulaminswojejdziałalności,wktórymokreśla
w
szczególności:
1) wewnętrznąstrukturęitrybpracyRady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieliradoddziałowychdoRadyRodzicówLiceum.
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora Liceum, Rady Pedagogicznej, organu
prowadzącego Liceum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniamiwewszystkichsprawachLiceum.
4.
DokompetencjiRadyRodzicównależy:
1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Liceum do Dyrektora oraz

pozostałych organów Liceum, a także do organu prowadzącego i organu
sprawującegonadzórpedagogicznynadLiceum,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-

wychowawczego Liceum, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
skierowanedouczniówinauczycieli,
3) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora lub
nauczyciela,
4) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie Liceum jednolitego stroju oraz udział w
określaniujegowzoru,
5) występowaniezwnioskiemoutworzenieRadyLiceum,
6) opiniowaniedorobkuzawodowegonauczycielazaokresstażu,
7) opiniowanieprogramuiharmonogramupoprawyefektywnościkształcenia
lubwychowania,
8) opiniowanieprojektuplanufinansowegoskładanegoprzezdyrektoraLiceum,
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9) opiniowanie propozycji Dyrektora Liceum w spawie ustalenia dni wolnych od
zajęć

dydaktycznych,

propozycji

nauczycieli

dotyczących

wyboru

podręcznikóworazdziałanianaterenieLiceumorganizacjiistowarzyszeń.
10) wybór przedstawicieli rodziców do komisji i ciał, w których przepisy
przewidująudziałprzedstawicielirodzicówuczniówLiceum.

Samorząd
Uczniowski
§15
1. W
LiceumdziałaSamorządUczniowski.
2. Samorząd
tworząwszyscyuczniowieLiceum.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany

przezogółuczniówwgłosowaniurównym,tajnymipowszechnym.
4. Organy
Samorządusąjedynymireprezentantamiogółuuczniów.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem

Liceum,wprzeciwnym
raziemusizostaćuchylonyprzezdyrektoraLiceum.
6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz

dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w
szczególnościdotyczącychrealizacjipodstawowychprawuczniów,takichjak:
1) prawo
dozapoznawaniasięzprogramemnauczania,zjegotreścią,celami

istawianymiwymaganiami,
2) prawo
dojawnejiumotywowanejocenypostępówwnauceizachowaniu,
3) prawo
redagowania
iwydawaniagazetyszkolnej,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej

zgodnie

z

własnymi

potrzebami

i

możliwościami

organizacyjnymi,wporozumieniuzdyrektoremLiceum,
5) prawo uczestniczenia w komisji przydziału pomocy socjalnej i stypendium za

wynikiwnauce,
6) prawo
wyborunauczycielapełniącegoroleopiekunasamorządu.
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7. Samorząd Uczniowski typuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów

spośróduczniówlegitymującychsięświadectwemzwyróżnieniem.
8. SamorząduczniowskimożewnioskowaćoutworzeniewLiceumRadySzkoły
9. Samorząd
Uczniowskiopiniuje:

1) wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub
zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w
zakresierozszerzonym
2) programwychowawczyLiceum
3) wniosekdyrektoraLiceumoskreślenieuczniazlistyuczniów
4) ustaleniedodatkowychdniwolnychodzajęćdydaktyczno-wychowawczych
5) wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów
naterenieLiceumjednolitegostrojuijegowzór.
10. Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela Dyrektor Liceum może zasięgnąć
opiniiSamorząduUczniowskiego.
11. Komisja stypendialna przy ustalaniu średniej ocen wymaganej do uzyskania
stypendiumzawynikiwnaucezasięgaopiniiSamorząduUczniowskiego.
12. Samorząd Uczniowski deleguje przedstawiciela do komisji rozpatrującej wniosek
ucznialubjegorodzicakwestionującywystawionąocenęzachowania.
13. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Liceum podejmuje działania
zzakresuwolontariatu:
1)wtymcelumożezeswojegoskładuwyłonićradęwolontariatu,
2) rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez:
diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu
szkoły,opiniowanieofertdziałań,decydowanieodziałaniachdorealizacji,
3) strukturę i kompetencje rady wolontariatu ustala regulamin Samorządu
Uczniowskiego.

Zasadywspółpracy
organów
Liceum
§16
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1. Wszystkie organy Liceum współdziałają na rzecz społeczności szkolnej na

zasadachwzajemnegoposzanowaniaidziałającwramachswoichkompetencji.
2. Współdziałanie obejmuje rozmowy, negocjacje, mediacje, arbitraż i aktywną
politykę antymobbingową na terenie Liceum, której zasady określa Wewnętrzna
PolitykaAntymobbingowa.
3. ZasadypostępowanianauczycieliipracownikówLiceumokreślaKodeksEtyki.
4. ZasadypostępowaniauczniówLiceumokreślaniniejszyStatut.
5. Spory

miedzy organami rozwiązywane będą przez trzyosobowa komisję

arbitrażową,

składająca

się

z

uprawomocnionych

przedstawicieli

Rady

PedagogicznejiRadyRodzicóworazpedagogaszkolnego.

Rozdział2.
Organizacja
pracy
Liceum

§17
1. Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszy powszedni dzień września, zajęcia

dydaktycznetrwajądoostatniegopiątkuczerwca.
2. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dni wolnych od zajęć

dydaktycznychokreślająprzepisywsprawieorganizacjirokuszkolnego.
3. Dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i

samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości
organizacyjne Liceum, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni
wolneodzajęćdydaktyczno-wychowawczychwwymiarzedo10dni.
4. Za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dyrektor może tez ustalić inne
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem
zrealizowaniazajęćprzypadającychwtedniwwyznaczonesoboty.
5. Dyrektor może również zawiesić zajęcia na wyznaczony czas w przypadku

wystąpienia temperatury zewnętrznej -15OC lub niższej mierzonej o godzinie 21.00
w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć lub w przypadku
wystąpieniainnychzdarzeńczywarunków,któremogązagrozićzdrowiuuczniów.
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6. Organ prowadzący Liceum może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w przypadku

zagrożenia bezpieczeństwa uczniów związanego z utrudnieniem w dotarciu do lub
powrotemzLiceum,lubjeśliwystąpiąutrudnieniaworganizacjizajęćwLiceum
w związku z przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na
którychterminiorganizacjeniemająwpływuorganyprowadząceLiceum.
7. Termin

klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym ustala Rada

Pedagogicznanaposiedzeniuinaugurującymrokszkolny.
8.

Nabór do klas pierwszych odbywa się zgodnie z wewnętrznym Regulaminem
Rekrutacji opracowanym na podstawie zarządzenia Mazowieckiego Kuratora
Oświatywdanymroku
szkolnym.

§18
1. Szczegółowa organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określaarkuszorganizacjiLiceumopracowanyprzezdyrektoraLiceum,
zuwzględnieniemszkolnegoplanunauczania,dodnia30kwietniakażdegoroku.
2. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący Liceum do dnia 30 maja

danegoroku.
3. W

arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę

pracowników Liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący Liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez
poszczególnychnauczycieli.
4. Na
podstawiezatwierdzonegoarkuszaorganizacjiLiceumdyrektorLiceum,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkładzajęćokreślającyorganizacjezajęćedukacyjnych.
5. Podstawową
jednostkąorganizacyjnąLiceumjestoddziałzłożonyzniewięcej
niż

34uczniów.
§19
1. 
Zajęciaszkolneprowadzonesą:

1)wsystemieklasowo-lekcyjnym;godzinalekcyjnatrwa45lub30minut,
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2) dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie
zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub
innowacjipedagogicznej,
2) w grupach tworzonych w poszczególnych oddziałach, z zachowaniem zasad
podziałunagrupy,opisanychwniniejszymStatucie,
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego:zajęciazjęzykówobcych,religii,etyki,wychowaniafizycznego,
4) w strukturach międzyklasowych: zajęcia z religii i etyki, wychowania
fizycznego,
4)wformienauczaniaindywidualnego,
5)poprzezrealizacjeindywidualnegoprogramuitokunauki,
6)poprzezrealizacjęobowiązkunaukipozaszkołą,
7) w formie zajęć pozalekcyjnych: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć
przygotowującychdoolimpiadikonkursów,
8)wformieindywidualnychkonsultacjiznauczycielami,
9)podczasobozówiwycieczekedukacyjnych,obozówintegracyjnych,zielonych
i białych szkół, wymiany międzynarodowej, wakacyjnych obozów szkoleniowo
wypoczynkowych,
10) na podstawie umowy zawartej miedzy Liceum a inną jednostką organizacyjną
naterenietejjednostki
(wszczególnościwszkołachwyższych),
11)poprzezrealizacjęzindywidualizowanejścieżkikształcenia.

§20
1. Decyzje o przydziale uczniów do grup na zajęciach z języków obcych nowożytnych
podjmuje zespół przedmiotowy nauczycieli uczących danego języka obcego na początku
rokuszkolnego.
2. Decyzje o zmianie grupy przez ucznia na podstawie wniosku rodzica, pełnoletniego
ucznia lub nauczyciela w trakcie nauki w Liceum podejmuje zespół przedmiotowy
nauczycieliuczącychdanegojęzykaobcego.
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3.W pierwszym tygodniu nauki każdego roku szkolnego przeprowadzany jest sprawdzian
kompetencyjny z języka angielskiego dla klas pierwszych, na podstawie którego tworzy się
grupymiędzyoddziałoweookreślonympoziomieznajomościjęzyka.
4. Przydział do grup na zajęcia z języka hiszpańskiego w klasach pierwszych dokonywany
jest

na

podstawie

świadectw

ukończenia

gimnazjum

i

innych

dokumentów

poświadczających naukę języka hiszpańskiego, ewentualnie przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjnyzjęzykahiszpańskiego.

2. W oddziałach I i II mogą odbywać się sprawdziany kompetencyjne z języków obcych
nowożytnych,aichwynikimogąbyćpodstawądozmianyprzydziałudogrupy.

§21
1. Na zajęciach z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24
uczniówiwięcej.
2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym
stopniu

zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach

oddziałowych,międzyoddziałowychimiędzyklasowychod10do24uczniów.
3. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia,
edukacja dla bezpieczeństwa) można dokonać podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31
uczniówiwięcej.
§22
1. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym (nie mniej
niż jedna godzina tygodniowo) oraz w systemie międzyklasowym lub międzyoddziałowym
(zajęciadowyboruprzezuczniówzpulizaproponowanejprzezdyrektora).
2. Dyrektor Liceum może przygotować propozycje zajęć międzyklasowych i/lub
międzyoddziałowych z wychowania fizycznego, po uzgodnieniu z organem prowadzącym
i
zaopiniowaniuprzezRadęPedagogicznąiRadęRodziców,uwzględniając:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym
sporcielubformieaktywnościfizycznej,
2)uwarunkowanialokalne,
3)miejscezamieszkania
uczniów,
4)tradycjesportoweLiceum,
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5)możliwościkadrowe,
a
następnieprzedstawiajadowyboruuczniom.
3.
Uczniowieniepełnoletnidokonująwyboruzajęć,októrychmowawustępie2,za

zgodąrodziców.

Organizacjanauczania
religii/etyki
oraz
wychowania
do
życia

w
rodzinie
§23
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub na życzenie uczniów pełnoletnich
Liceumorganizujenaukęreligii
lubetykizgodniezodrębnymiprzepisami.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1. jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia,
które
niemusibyćponawianewkolejnymrokuszkolnym,możebyćjednakzmienione.
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż
7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całym Liceum liczba
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor Liceum przekazuje deklaracje
rodzicówdoorganuprowadzącego.
4.Organprowadzącyorganizuje
naukęreligiilubetykiwformiezajęćmiędzyszkolnych.
5. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i
na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki
prowadzącychzajęciawgrupachmiędzyszkolnych.
5. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny, ponadto uczeń może
uczestniczyćwobydwurodzajachzajęć.
6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki, na
świadectwieiwarkuszuocenumieszczasięocenęizreligiiizetyki.

§24
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1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z
zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej
klasie,wtympo5godzinzpodziałemnagrupychłopcówidziewcząt.
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego
rodzice zgłoszą dyrektorowi Liceum w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w
zajęciach.
3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi
dyrektorowiLiceumwformiepisemnejsprzeciwwobecswojegoudziałuwzajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na promocje ucznia do klasy
programowowyższejaninaukończenieLiceumprzezucznia.

Zwolnieniazzajęćwychowania
fizycznego
i
informatyki
i
drugiego
języka
obcego
§25
1. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z zajęć z informatyki na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarzaoraznaczasokreślonywtejopinii.
2.Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach lub opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach, wydanej przez lekarza w zakresie oraz na
czasokreślonywtejopinii.
3. Dyrektor Liceum, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego
języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym
typie
szkoły.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, technologii
informacyjnej,drugiegojęzyka
obcego,pootrzymaniudecyzjidyrektoraLiceum.
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4.Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne
niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i
możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
uczniaokreślonychćwiczeńfizycznychwydanejprzezlekarza.
5.
Uczeńmożebyćnieobecnynalekcjachprzedmiotówzktórychjestzwolniony,jeżeli:
1) lekcje wychowania fizycznego, technologii informacyjnej lub drugiego języka
umieszczonesąwplaniezajęćjakopierwszelubostatniewdanymdniu,
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora Liceum, w którym wyraźnie zaznaczą,
ze
przejmująodpowiedzialność
zauczniawczasiejegonieobecnościnazajęciach,
3) zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zostało wydane na podstawie opinii o braku
możliwościuczestniczeniauczniawtychzajęciach.
6. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego, informatyki oraz drugiego języka obcego
ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu , jeżeli w tygodniowym planie zajęć
są
oneumieszczonewdanymdniupomiędzyinnymizajęciamilekcyjnymi.

Nauczanie
indywidualne
§26
1. Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
Liceum, mogą realizować obowiązek nauki poprzez indywidualne nauczanie, na okres
określonyworzeczeniuopotrzebieindywidualnegonauczania.
2. Indywidualne nauczanie dyrektor Liceum organizuje w sposób zapewniający realizacje
wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
nauczania.
3. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez nauczycieli Liceum, którym dyrektor
Liceum powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i
czasieokreślonymprzezdyrektoraLiceum.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Liceum może powierzyć prowadzenie
indywidualnegonauczaniaucznianauczycielowizatrudnionemuwinnejszkole.
5.
Zajęciawramachindywidualnegonauczaniaprowadzisięwmiejscupobytuucznia,
w
szczególnościwdomurodzinnym,specjalnymośrodkuszkolno-wychowawczymlub
w
placówceopiekuńczo-wychowawczej.
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6. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie
prowadzeniadokumentacjiprzebiegunauczania.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy
programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z
ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości
psychofizycznychucznia.
8.

Tygodniowy

wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych

bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - od 12 do 16
godzin.
9.
Tygodniowywymiargodzinzajęćindywidualnegonauczaniadlauczniów,realizuje
się
w
ciąguconajmniej3dni.
10. Dyrektor Liceum, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych
uczniaiwarunkóworganizacyjnychnauczania.
11. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem
oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników dyrektor Liceum, w miarę posiadanych
możliwości, uwzględniając stan zdrowia uczniów, organizuje im uczestniczenie w życiu
Liceum(np.wuroczystościachokolicznościowych).
12. Na wniosek opiekunów ucznia Dyrektor Liceum może zawiesić indywidualne
nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu
zdrowia–wtymczasieuczeńuczęszczadoszkołynanormalnychzasadach.

Indywidualny
tok
i
program
nauki
§27
1. Liceum umożliwia realizacje indywidualnego toku nauki lub realizacje indywidualnego
programunauki.
2.
Uczeńrealizującyindywidualnyprogramnaukikształcisięwzakresiejednego,kilku
lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie
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nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień,
zainteresowańimożliwościedukacyjnych.
3.
Uczeńrealizującyindywidualnytoknaukikształcisięwedługsystemuinnegoniżudział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla
danejklasy.
4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku
szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i
promowanywczasiecałegorokuszkolnego.
5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnymzestawemprogramównauczanialubindywidualnegoprogramunauki.
6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie
edukacyjnymiwkażdymtypie
szkoły.
7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji
ucznia.
8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą
wystąpić:
1)uczeń-ztymzeuczeńniepełnoletnizazgodarodziców,
2)rodziceniepełnoletniegoucznia,
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których
dotyczywniosek-zazgodarodzicówalbopełnoletniegoucznia.
9.
WniosekskładasiędodyrektoraLiceumzapośrednictwemwychowawcyklasy.
10.
Wychowawcaklasydołączadownioskuopinieopredyspozycjach,możliwościach
i oczekiwaniach ucznia, która powinna także zawierać informacje o dotychczasowych
osiągnięciachucznia.
11. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie
zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub
akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Liceum, który uczeń ma
realizowaćpodjegokierunkiem.
12. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających
ze
szkolnegozestawuprogramównauczania,ustalonegodladanejklasy.
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13. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca
metodyczny,psycholog,pedagogzatrudnionywSzkoleorazzainteresowanyuczeń.
14. Dyrektor Liceum, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga
opiniiRadyPedagogicznejoraz
opiniipublicznejporadnipsychologiczno-pedagogicznej.
15. Dyrektor Liceum zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku
pozytywnej

opinii

Rady

Pedagogicznej

i

pozytywnej

opinii

poradni

psychologiczno-pedagogicznej.
16. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizacje w ciągu
jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się
także
pozytywnejopiniiorganu
sprawującegonadzórpedagogicznynadSzkołą.
17.
Zezwoleniaudzielasięnaczasokreślony,niekrótszyniżjedenrokszkolny.
18. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny
programlubtoknaukipouzyskaniuzezwoleniadyrektoraszkoły,doktórejzostałprzyjęty.
19. Dyrektor Liceum po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
wyznaczauczniowinauczyciela-opiekunaiustalazakresjegoobowiązków.
20. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia
edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na
wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości
lub
wczęściwewłasnymzakresie.
21. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem
nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych
wynikającychzpodstawyprogramowej.
22. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program
lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym ze uczeń
realizujący indywidualny tok nauki, jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego.
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Działalność
innowacyjna
i
eksperymentalna
§28
1.
DziałalnośćinnowacyjnajestintegralnymelementemdziałalnościLiceum.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w Liceum podejmuje
Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w
innowacji.
3. Uchwałę o podjętej innowacji wraz z opisem jej zasad przekazuje się Kuratorowi
Oświaty.
4.
ProwadzenieeksperymentuwLiceumwymagazgodyMinistraEdukacjiNarodowej.
5. Liceum wprowadza innowację programową w zakresie nauczania przedmiotu
“Podstawyprzedsiębiorczości”.
1) Innowacja polega na wprowadzeniu elementów języka angielskiego do nauczania
przedmiotu“Podstawyprzedsiębiorczości”
2) Innowacja obejmuje klasę z rozszerzonym programem nauczania matematyki i
geografii.
3) Innowacja trwa

jeden

rok szkolny

w standardowym wymiarze godzin

przewidzianymdlaprzedmiotu“Podstawyprzedsiębiorczości”.

Wicedyrektor
§29
1. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor Liceum, po zasięgnięciu

opiniiRadyPedagogicznej,powołujeWicedyrektora.
2. Za zgoda organu prowadzącego, dyrektor Liceum może tworzyć dodatkowe

stanowiskawicedyrektorów.
3. Dyrektor Liceum powierza te stanowiska i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii

RadyPedagogicznejiorganuprowadzącegoLiceum.
4. Wicedyrektor
kierujebieżącapracąLiceum,awszczególności:
1) zastępuje
dyrektoraLiceumwczasiejegonieobecności,
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2) ustala
zastępstwazanieobecnychnauczycieli,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez hospitacje i obserwacje pracy

nauczycieli,
4) nadzoruje
realizacjeplanówrozwojuzawodowegonauczycieliubiegających

sięoawanszawodowy,
5) opracowuje
tygodniowyrozkładzajęćszkolnych,
6) prowadzi rozliczenia godzin ponadwymiarowych zajęć dodatkowo płatnych

orazgodzinnieprzepracowanychprzeznauczycieli,
7) prowadzi
kontrolędokumentacjipedagogicznej,
8) przygotowuje
harmonogramegzaminówmaturalnych,
9) egzekwuje przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i

estetykęLiceumm.in.przeznadzorowaniedyżurówmiędzylekcyjnych,
10) zatwierdza
kartywycieczekszkolnych,
11) 
realizujeuchwałyRadyPedagogicznejpodjętewramachjejkompetencji,
12)

wnioskuje

o

przyznanie

nagród i wymierzenie kar porządkowych

nauczycielomiinnympracownikomLiceum,
13) 
wnioskujeozmianę
wysokościdodatkumotywacyjnegonauczycielom,
14) 
występujezwnioskamiwsprawieodznaczeń,nagróddlanauczycieli,

Biblioteka
i
ICIM
§30
1.
W
Liceumzorganizowanajestbibliotekawskładktórejwchodzą:wypożyczalniai
InternetoweCentrumInformacjiMultimedialnej.Obiepracownieświadcząusługiw
godzinachpracyLiceum.

2.
WypożyczalniaiInternetowe
CentrumInformacjiMultimedialnejsąpracowniami
szkolnymisłużącymirealizacji
potrzebizainteresowańuczniów,rodzicówipracowników
Liceum,realizacjizadańdydaktyczno-wychowawczychLiceumorazdoskonaleniu
warsztatupracynauczycieli.
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3.
Z
zasobówwypożyczalniiInternetowegoCentrumInformacjiMultimedialnejmogą
korzystać:uczniowie,nauczyciele,rodziceorazpracownicyLiceum.

4.
Dozasobówbibliotekinależą:

1)
literaturapiękna,wtymlekturydlakażdejklasy,

2)
literaturapopularnonaukowa,wtymliteraturametodyczna,literaturapedagogicznopsychologiczna,

3)
podręcznikiiprogramynauczania.

5.
DozasobówInternetowegoCentrumInformacjiMultimedialnejnależą:

1)
księgozbiórpodręczny-encyklopedie,słowniki,literaturapopularnonaukowa,

2)
programymultimedialne,płytyCDiDVD,

3)
stanowiskakomputerowezdostępemdoInternetu.

6.
Użytkownikomumożliwiasiękorzystaniezzasobównamiejscuorazwypożyczanie
ich
na
okresdwóchtygodni,zmożliwościąprzedłużeniaterminuzwrotu.

SzczegółowezasadykorzystaniazawartesąwRegulaminieBibliotekiiRegulaminie
ICIM.

7.
Współpracabibliotekiszkolnejzuczniami,rodzicami,pracownikamiLiceumiinnymi
bibliotekamiopierasięnazasadachdobrowolności,wzajemnegoszacunkuizaufania.

8.
Zadaniembibliotekijest:

1)
gromadzenie,opracowywanie,przechowywanieiudostępnianiemateriałów
bibliotecznychzgodniezpotrzebamiużytkownikówiprofilemLiceum,
2)
wspieranienauczycieliwrealizacjiichprogramównauczaniaidoskonaleniuwłasnym
poprzezzapewnianieśrodkówdydaktycznych,
3)
wspomaganierodzicówwrozwiązywaniuproblemówwychowawczychpoprzez
proponowanieliteraturypedagogicznej,
4)
przysposabianieuczniówdosamokształceniapoprzezstwarzaniewarunkówdo
nabywaniaumiejętnościwyszukiwania,porządkowaniaiwykorzystywaniaźródeł
informacji,wtymzzastosowaniemtechnologiiinformacyjnej,
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5)
działanienarzeczprzygotowaniauczniówdokorzystaniazróżnychmediów,źródeł
informacjibibliotek,
6)
rozwijanieindywidualnychzainteresowańuczniów,
7)
wyrabianieipogłębianienawykuczytaniaiuczeniasię,
8)
współorganizowanieróżnorodnychdziałańrozwijającychwrażliwośćkulturowąi
społeczną,
9)
współpracazinnymibibliotekami,wtymzbibliotekąpubliczną,
10)
organizowaniedziałańrozwijającychwrażliwośćkulturowąispołecznąuczniów,
w
tym
wzakresiepodtrzymywaniatożsamościnarodowejijęzykowejuczniównależących
do
mniejszościnarodowych,mniejszościetnicznychorazspołecznościposługującejsię
językiemregionalnym.

9.
Dozadańnauczycielabibliotekarzanależy:

1)
w
zakresiepracypedagogicznej:
a)
opracowywanieprofesjonalnegowarsztatupracydlanauczycieliiuczniów,
b)
udostępnianiezbiorówbibliotecznychużytkownikomwypożyczalniiICIM,
c)
prowadzeniedziałalnościinformacyjnejipromującejczytelnictwo,bibliotekęijej
zbiory,wtymprowadzeniegazetkiściennejprezentującejnowościwydawnicze,cykliczne
wydarzeniazwiązanezczytelnictwem,gazetkitematyczne,opiekanadkącikiem
czytelniczym,
d)
podejmowanieróżnorodnych
formpracyzzakresuedukacjiczytelniczejimedialnej,
e)
udzielanieporaduczniomwdoborzelekturywzależnościodindywidualnychpotrzeb
i
zainteresowań,
f)
wspieranieuczniówwzakresiewykorzystywaniatechnologiiinformacyjnejdo
poszukiwania,porządkowaniai
wykorzystywaniainformacji,rozwijaniaich
zainteresowań,
g)
uzgadnianiezdyrektoremszkołyplanuzakupudokumentówbibliotecznychi
prenumeratyczasopism,
h)
współpracazadministratoremszkolnejsiecikomputerowejwzakresiedbałościosprzęt
komputerowyiwłaściweoprogramowaniezgodnezpotrzebamiużytkownikówICIM,
i)
współpracazRadąRodzicówLiceumwzakresiezakupunagróddlauczniów,
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j)
współpracaznauczycielamiwrozwijaniukulturyczytelniczejuczniówi
przygotowywaniuichdosamokształcenia,
k)
udziałwrealizacjizadańdydaktyczno-wychowawczychLiceumwewspółpracyz
wychowawcamiklas,nauczycielamiprzedmiotów,rodzicamiuczniów,bibliotekami
i
innymiinstytucjamipozaszkolnymi,wtymwspółpracawzakresieorganizowania
różnorodnychdziałańrozwijającychwrażliwośćkulturowąispołeczną,

2)
w
zakresiepracorganizacyjno-technicznych:
a)
gromadzeniezbiorówzgodniezpotrzebamiużytkownikówiprofilemLiceum,
b)
opracowywaniedokumentówbibliotecznychzgodniezobowiązującymiprzepisami,
c)
prowadzenieewidencjifinansowo–księgowejwpływówiubytków
d)
selekcjonowaniemateriałów
zbędnychizniszczonych
d)
tworzeniebazydanychwprogramiekomputerowymMOL
d)
prowadzeniedokumentacjipracybiblioteki
e)
troskaowłaściwąorganizację,wyposażenieiestetykębiblioteki,
f)
uzgadnianieconajmniejdwa
razywrokuwartościzbiorówbibliotekizDBFO.

Zespoły
nauczycielskie
§31
1.
NauczycieleprowadzącyzajęciawdanymoddzialetworząZespółOddziałowy.
2.
Zadaniemtegozespołujestwszczególności:
1) ustalanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz zestawu
podręczników,
2)konsultowanieocenzachowania,
3) wymiana informacji dotyczących postępów i ewentualnych trudności w nauce
poszczególnychuczniów.
§32
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych
tworząZespółPrzedmiotowy.
2. Praca Zespołu Przedmiotowego kieruje powołany przez Radę Pedagogiczną
przewodniczący.
3.
Celeizadaniategozespołuobejmują:
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1) organizowanie współpracy nauczycieli w dziedzinie uzgadniania sposobów
realizacjiprogramównauczaniaprzedmiotówpokrewnych,
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobówbadaniawynikównauczania,
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w
uzupełnianiuichwyposażenia,
4)opiniowanieprzygotowywanychwSzkoleautorskich,innowacyjnych
ieksperymentalnychprogramównauczania.
§33
1.

Wychowawcy

oddziałów

tego

samego

poziomu

rocznika tworzą Zespoły

Wychowawców.
2.
PracaZespołuWychowawcówkierujeprzewodniczący.
3.
Zadaniazespołuto:
1) realizowanie programów wychowawczych zgodnych z potrzebami nauczycieli,
uczniów i rodziców oraz uwzględniających założenia programu wychowawczego
Liceum,
2)analizowanieefektówpracywychowawczej,
3) przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć uczniów ( Ślubowanie klas
pierwszych,Pożegnanie
klasmaturalnych,Studniówka).
§34
1.

DorealizacjizadańszczegółowychdyrektorLiceummożepowołaćzespoły

zadaniowe.

Część
IVPracownicyLiceum
Rozdział1.Nauczyciele
i
inni
pracownicy
Liceum
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§35
1.
W
Liceumzatrudnienisąnauczyciele,pracownicyadministracyjniipracownicyobsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
określająodrębneprzepisy.
3.
SystemnagródikardotyczącychpracynauczycielazawartyjestwKarcieNauczyciela.

Zadania
nauczycieli
§36
1.

Nauczyciel

prowadzi

pracę

dydaktyczno-wychowawczą

i

opiekuńczą,

jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opieceuczniów.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązekkierowaniasiędobremuczniów,troskąoichzdrowie,postawęmoralną
i
obywatelskązposzanowaniemgodnościosobistejucznia.
3.
Nauczycielobowiązanyjest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami Liceum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w
tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanychprzezLiceum,
2)wspieraćkażdegouczniawjegorozwoju
3)dążyćdopełniwłasnegorozwojuosobowego,
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dlakażdegoczłowieka,
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z
ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i
światopoglądów,
6)indywidualizowaćpracęzuczniem
4.
Dozadańnauczycielinależywszczególności:
1) stałe podnoszenie poziomu swych kwalifikacji i doskonalenie umiejętności
dydaktycznych,
2)zapewnienieprawidłowejorganizacjiiprzebieguprocesudydaktycznego,
48

3) dbałość o życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów przez pełnienie dyżurów
w czasie trwania zajęć lekcyjnych i na imprezach pozalekcyjnych, stosowanie zasad
bhp, zapoznawanie uczniów z Regulaminem wycieczek i stosowanie się do tego
regulaminu,
4) wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego uczniów, ich
zdolnościizainteresowańorazpozytywnychcechcharakteru,
5) dbałość o odpowiedni poziom wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne
(poprzez zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania) ich

stan

oraz estetykę

pomieszczeń,przywspółudzialeuczniówirodziców,
6) precyzyjne ustalenie wymagań oraz zasad egzekwowania wiedzy i konsekwentne
stosowaniesiędoustalonychkryteriów,
7) indywidualizowanie pracy z uczniami na zajęciach edukacyjnych odpowiednio
dopotrzebrozwojowychiedukacyjnychorazmożliwościpsychofizycznychucznia,
podejmowaniedziałańsprzyjającychrozwojowikompetencjiorazpotencjału
uczniówwcelupodnoszeniaefektywnościuczeniasięipoprawyich
funkcjonowania,
8) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów na
podstawieopiniiiorzeczeńporadnipsychologiczno-pedagogicznych,
9) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwuuczniówwżyciuspołecznym
10) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych
doaktywnegouczestnictwawkulturzeisztucenarodowejiświatowej
11)

upowszechnianie

wśród

dzieci

i

młodzieży

wiedzy

o

zasadach

zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu
wskalilokalnej,krajowejiglobalnej
12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z
korzystaniem

z

technologii

informacyjno-komunikacyjnych,

i

sytuacji

nadzwyczajnych
13)

kształtowanie u

uczniów umiejętności sprawnego posługiwania

technologiamiinformacyjno-komunikacyjnymi
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się

14)

kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez
stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych,
organizacyjnychlubmetodycznych
15)kierowaniesiębezstronnościąiobiektywizmemwocenianiuuczniów,
16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych przez ich
analizę,współpracęzrodzicamiikonsultacjezpedagogiemipsychologiem,
17) praca w powołanych w Liceum zespołach wychowawczych, przedmiotowych
orazproblemowo-zadaniowych,
18) dokumentowanie przebiegu procesu nauczania i wychowania oraz kontaktów z
rodzicamizapisamiwdzienniku,
19)przestrzeganietajemnicysłużbowejiprzepisówzzakresuochronydanych
osobowych,
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje z
uczniami,rodzicamiiinnymipracownikamiLiceum,
21) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie
własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po
uprzednimprzedstawieniuichdozaopiniowaniaprzezRadęPedagogiczną,
22) uczestniczenie w pracach zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg
egzaminówmaturalnych
23) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym z zakresu
doradztwazawodowego
24) realizowanie Programu Wychowaczo - Profilaktycznego Liceum, w tym
działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie zgłoszonej Dyrektorowi
Liceum,
25) 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
przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu
poprawyfunkcjonowaniauczniaorazplanowaniadalszychdziałań,
26) w celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze
środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły nauczyciele
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prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia
wzakresiemożliwościuczestniczeniauczniawżyciuszkolnym.

5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze, prowadzone
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze
określonymprzepisamidladanegostanowiska,
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Liceum, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do
dyspozycji dyrektora Liceum, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie
liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w
tygodniu,
3)zajęciaiczynnościzwiązanezprzygotowaniemsiędozajęć,samokształceniem
idoskonaleniemzawodowym.
6. W ramach zajęć, o których mowa w ust. 5 nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w
przeprowadzaniuczęściustneji
pisemnejegzaminumaturalnego.
7. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych
odpowiednio w dzienniku elektronicznym lub w dziennikach zajęć działania wymienione
w
ust.1i2.
8.
Nauczycieljestobowiązanyrejestrowaćirozliczaćzajęciaiczynnościwymienione
w
ust.2wokresachpółrocznychwdziennikachzajęćpozalekcyjnych.

Zadania
wychowawców
klas
§37
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie obowiązków

wymienionych w części II

statuturozdziale2.§9
a
w
szczególności:
1)tworzeniewarunków
wspomagającychrozwójuczniaiprocesjegosocjalizacji,
2)inspirowanieiwspomaganiedziałańzespołowychuczniów,

51

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole
ucznióworazpomiędzyuczniamiainnymiczłonkamispołecznościszkolnej.
2.
WychowawcyklasmająobowiązekzapoznaćuczniówzeStatutemLiceum
i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz udostępnić im w razie potrzeby te
dokumenty.
3.
Wychowawcawcelurealizacjizadań,októrychmowawust.1:
1)otaczaindywidualnąopiekąkażdegoucznia,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
klasowego,
3)współdziałaznauczycielamiuczącymiwjegoklasieuzgadniając
iorganizującznimidziałaniawychowawczewobecogółuuczniów:
a)dokonujeanalizywynikównauczania,
b)szukaizmierzadowyeliminowaniaprzyczynniepowodzeńuczniów,
c)otaczaszczególnąopiekąuczniówwybitnieuzdolnionych.
4)utrzymujekontaktzrodzicamiuczniówwcelu:
a)poznaniaiustaleniapotrzebopiekuńczo-wychowawczychichdzieci,
zposzanowaniemprawadoprywatności,
b)poinformowaniaopostępachwnauceiproblemachwychowawczych.
5)nauczycielwychowawcaspełniaswojezadaniapoprzez:
a)organizowanie
lekcjiwychowawczych,
b) prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami w zależności od ich
potrzeb,
c)udziałworganizacjiwycieczekklasowych,
d)wspólnewyjściadokin,teatrów,nakoncerty,
e)

prowadzenie

rozmów

indywidualnych

z

rodzicami

uczniów

sprawiającychkłopotywychowawczelubmającychtrudnościwnauce,
f) planowanie i koordynowanie udzielania uczniom i ich rodzicom pomocy
psychologiczno-
pedagogicznej.
6)zmianawychowawcymożenastąpić:
a) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej
pełnienieobowiązkówwychowawcy,
b)naprośbęwychowawcy,
c)nawniosekRadyPedagogicznejiRadyRodziców,
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d)zprzyczynorganizacyjnych.

Zadaniapsychologa
i
pedagoga
szkolnego

§38
1.
Uczniowiemajązapewnionąspecjalistycznąopiekępedagogaipsychologaszkolnego.
2.
Opróczzadańwymienionychw§9dozadańpedagogaipsychologawLiceumnależy
w
szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stronuczniów,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Liceum w celu rozwiązywania
problemówwychowawczychorazwspieraniarozwojuuczniów,
3)udzielaniepomocypsychologiczno-pedagogicznejwformachodpowiednich
dorozpoznanychpotrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowaniaorazinicjowanieróżnychformpomocywśrodowiskuszkolnym
ipozaszkolnymuczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości,predyspozycjiiuzdolnieńuczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
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utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
szkołyiplacówki.

Część
VUczniowieLiceum
Rozdział1.
Prawa
i
obowiązki
uczniów
§39
1. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konstytucją RP uczeń ma prawo
do:
1)poszanowaniajegowolności,godności,szacunku,nietykalnościosobistej
orazdyskrecjiwsprawachprywatnych,
2)swobodymyśli,sumieniaiwyznania,
3)wyrażaniawłasnychpoglądów,
4)wolnościodprzemocyfizycznejlubpsychicznej,
5)ochronyzdrowia,
6)zabezpieczeniasocjalnego,
7)wypoczynkuiczasuwolnego,
8)nauki,
9)korzystaniazdóbrkultury,
10)informacji,
11)znajomościswoichpraw,
12)stowarzyszaniasięi
zgromadzeńwcelachpokojowych,
13)zapoznaniasięzprogramemnauczania,zjegotreścią,celamiistawianymi
wymaganiami,
14) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, umożliwiającego rozwijanie
własnychzainteresowań,
15) korzystania z działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodniezmożliwościamiorganizacyjnymiLiceum,
16) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
jeżelinienaruszatymdobrainnychosób,
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17)życzliwego,podmiotowegotraktowaniawprocesiedydaktycznowychowawczym,
18)wprzypadkunaruszeniazasadWZO,odwoływaniasiędodyrektoraLiceum,
19) otrzymywania pełnych informacji związanych z zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania, a także jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej i
przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz
ustalonychsposobówkontrolipostępówwnauce,
20) zapoznania z terminami pisemnych prac kontrolnych z co najmniej
tygodniowymwyprzedzeniem,
21) być zobowiązanym do pisania nie więcej niż trzech prac kontrolnych w
tygodniu,
i nie więcej niż jednej pracy kontrolnej dziennie (z wyjątkiem przedmiotów
nauczanychwgrupachmiędzyklasowych),
22) informacji o ocenie z pracy kontrolnej w terminie nie dłuższym niż dwa
tygodnieoddatyjejprzeprowadzenia,
23)

zgłaszania

władzom

Liceum,

nauczycielom,

Radzie

Rodziców,

przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego wniosków, uwag i postulatów
dotyczących wszystkich spraw uczniów, oraz do informacji o sposobie ich
załatwieniawterminieniedłuższymniż14dniodzgłoszeniasprawy,
24)korzystaniazporadnictwapsychologiczno-pedagogicznego,
25) pomocy psychologa i pedagoga szkolnego w przypadkach trudności w nauce
lubinnychproblemówżyciowych,
26) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbiorubibliotekipodczaszajęćpozalekcyjnych,
27)wpływanianażycieLiceumpoprzezdziałalnośćSamorząduUczniowskiego,
28)korzystaniazpomocymaterialnejzgodniezodrębnymiprzepisami,
29)rozwijaniazainteresowań,zdolności,talentów.

2. Uczniowi, który przystąpił do udziału w olimpiadzie przedmiotowej , poczynając od
etapu okręgowego, przysługuje 15 dni wolnych na przygotowanie się, a decyzja o sposobie
rozdysponowaniatychdninakolejneetapynależydoNauczyciela-opiekunaolimpiady.
3.
Uczeńmaobowiązek:
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1) znać postanowienia Statutu Liceum, a w szczególności prawa i obowiązki ucznia
orazWZOizasadywystawianiaocenzachowania,
2)zapoznaćsięzRegulaminemSamorząduUczniowskiego,
3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i rzetelnie się do
nichprzygotowywać,
4)przestrzegaćzasadkulturywspółżycia—okazywaćszacuneknauczycielom,
pracownikomLiceumikolegom,dbaćokulturęjęzyka,
5) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwychnałogów:niepalićtytoniu,niepićalkoholuiniezażywaćnarkotyków,
6) reagować na zachowania uczniów naruszające Statut Liceum, regulaminy oraz
ogólnieprzyjętenormywspółżyciaspołecznego,
7) wystrzegać się zachowań mających znamiona kłamstwa i oszustwa, w tym
“ściągania”,podpowiadaniai“wagarowania”,
8) usprawiedliwić swoją nieobecność w ciągu tygodnia od ostatniego dnia
nieobecnościodpowrotudoLiceum,
9)dbaćoestetykępomieszczeńszkolnychorazszanowaćmienieLiceum,
10) zmieniać obuwie w szkole po uprzednim ogłoszeniu zarządzenia dyrektora
Liceumwtejsprawie,
11) przestrzegać regulaminów pracowni specjalistycznych, biblioteki i czytelni (za
zgubione lub zniszczone książki wypożyczone z biblioteki lub czytelni
odpowiadająmaterialnie
rodziceorazzasadkorzystaniazsaligimnastycznej,
12) odpowiadać za wyrządzone szkody na terenie Liceum (za szkody materialne
wyrządzoneprzezuczniaodpowiadająjegorodzice)
13) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i wyglądu
zewnętrznego (uczniów obowiązuje strój schludny, czysty, nie dozwolone są ubiory
odsłaniające brzuch czy plecy, w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój
galowy),
14) przestrzegać zakazu używania w czasie lekcji telefonu komórkowego oraz
innych elektronicznych urządzeń rejestrujących i odtwarzających (telefony
komórkowe i inne tego typu urządzenia powinny być podczas lekcji wyłączone i
schowane w plecaku, zaś urządzenia używane na lekcji będą zatrzymane na czas jej
trwania przez nauczyciela, a niesubordynacja ucznia zostanie odnotowana w
dziennikulekcyjnymdanejklasy).
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15) wykonywać polecenia dotyczące spraw szkolnych i zachowania wydawanych
przezDyrektoraLiceum
inauczycieli,
16) Pozostawać na terenie Liceum przez cały czas od rozpoczęcia swoich zajęć
szkolnych,ażdoichzakończenia-takżewczasieprzerw.
17)byćtolerancyjnymwobecosóboinnychprzekonaniachreligijnych
iświatopoglądowych.

Rozdział2.
Kontrola
obowiązku
nauki
i
usprawiedliwianie
nieobecności
§40
1. Uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, obejmuje obowiązek nauki, który w

przypadku uczniów Liceum realizowany jest poprzez sumienne uczęszczanie na zajęcia
edukacyjneprzewidzianewszkolnymplanienauczania.
2. Za
niespełnianieobowiązku
naukiuznajesię:
1) nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w Liceum w okresie jednego miesiąca na

conajmniej50%obowiązkowychzajęćedukacyjnych,
2) rezygnację
zLiceuminiepodjęcienaukiwinnejszkole.
3. Obowiązki
rodzicówuczniapodlegającegoobowiązkowinauki:

1) zapewnienieregularnegouczęszczaniadzieckanazajęciaszkolne,
2) przeciwdziałanie“wagarom”,
4. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7.09.1991
o systemieoświaty).
5. Uczeń w ciągu tygodnia od ostatniego dnia nieobecności ma obowiązek dostarczyć

wychowawcywniosekousprawiedliwienie(wformiepisemnejlubustnej).
6. 
Oszczególnejformieusprawiedliwianiadecydujewychowawcaklasy.
7.

W przypadku przekroczenia tygodniowego terminu, nieobecność pozostaje
nieusprawiedliwiona.

8. Zasady
usprawiedliwianianieobecnościwSzkoleuczniówniepełnoletnich:
1) na
początkurokuszkolnegowychowawcaklasyinformujeuczniówirodziców

ozasadachusprawiedliwianianieobecnościwSzkole.
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2) nieobecności
ucznianiepełnoletniegousprawiedliwianesąprzezwychowawcę

nawniosekrodzicazawierającywyjaśnienieprzyczynynieobecności.
3) uczeń zwalnia się z lekcji u wychowawcy klasy, a w razie nieobecności

wychowawcy,unauczycielauczącegonakolejnejlekcji.
4) Usprawiedliwienie (patrz również: punkt 9) uczeń przedstawia wychowawcy w

najbliższymmożliwymterminie.
9. Zasady
usprawiedliwianianieobecnościwszkoleuczniówpełnoletnich:

1) nieobecnościuczniapełnoletniegousprawiedliwianesąprzezwychowawcę
na podstawie przedstawionych dokumentów (zaświadczeń lekarskich, dokumentów
urzędowych).
2) w przypadku nieobecności wynikających z sytuacji losowych, uczeń może
wnioskować o usprawiedliwienie w formie oświadczenia wyjaśniającego powód
nieobecnościipodlegającegooceniewychowawcy.
10. Dłuższe
nieobecnościspowodowanewyjazdem:
1) uczeń pełnoletni zamierzający opuścić zajęcia szkolne z powodu wyjazdu

dłuższego niż tydzień musi poinformować o takim zamiarze dyrekcję
Liceum.
-

Uczeń składa stosowne podanie z określeniem terminu i powodu planowanego
wyjazdudodyrektoraLiceum,

-

Podaniemusibyćzaopiniowaneprzezwychowawcęklasy.

-

Jeżeli dyrektor udzieli zgody na wyjazd, nieobecność traktowana jest jako
usprawiedliwiona.
2) W
przypadkuucznianiepełnoletniegostosownepodanieskładająrodzice.
3) po powrocie z wyjazdu uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego

nadrobieniazaległościwnauce.
4) Wyjazd nie może być traktowany jako okoliczność usprawiedliwiająca

nieprzygotowaniedolekcji.
11. Usprawiedliwianie
nieobecnościpodczasprackontrolnych:
1) po upływie tygodniowego terminu przewidzianego na usprawiedliwienie

nieobecności,

wiedza

i umiejętności ucznia, który

usprawiedliwił

nieobecność na pracy kontrolnej, sprawdzane są w uzgodnionym z uczniem
trybieiczasie.
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2) uchylanie
sięodpisaniaprackontrolnychwwyznaczonychterminach

lub

terminach

poprawy,

nawet

w

przypadku

nieobecności

usprawiedliwionych, może skutkować obniżeniem oceny śródrocznej lub
rocznejzdanego
przedmiotu.

Rozdział
3.
Nagrody
i
kary
§41
1.
Za
bardzodobrewynikiwnauce,sporcie,sukcesywolimpiadachprzedmiotowychi
konkursachorazzazaangażowaniewpracyspołecznejisamorząduuczniowskiego,uczniom
przyznajesięnastępującenagrody:
1) pochwała
wychowawcyklasynaforumklasy

2) pochwaładyrektoraLiceumnaforumszkoły
3) list
pochwalnywychowawcyklasydoRodziców
4) pisemnapochwaładyrektoraLiceumzałączonadodokumentacjiLiceum
5) rzeczowe, pieniężne zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagród Przez Radę Rodziców
orazStatutemLiceum-częśćVIICeremoniałszkolny§65
2.
O
przyznanienagrodydlauczniawnioskujewychowawcaklasy,SamorządUczniowski,

Rada
RodzicówlubdyrektorLiceum.

§42
1. Za nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień Statutu Liceum stosuje się następujące
kary:
1)upomnieniewychowawcyklasy
2)naganawychowawcyklasy
3)naganadyrektoraLiceum
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4)pisemnanaganadyrektoraLiceumzałączonadodokumentacjiLiceum
5)skreśleniezlistyuczniówLiceum
2.
Karystosujesięwedługustalonejkolejności.
3. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem
ustalonejgradacji.
4.
Uczeń,któremudyrektorudzieliłpisemnejnaganyotrzymuje,wwynikuklasyfikacji
następującejpowymierzeniukary,nagannąocenęzachowania.
5. Na wniosek wychowawcy lub rodziców i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną dyrektor Liceum może usunąć naganę z dokumentacji Liceum po upływie co
najmniejrokuodwymierzeniakary,podwarunkiem,żewtymczasie:
1)niemaskargnazachowanieucznia
2)uczeńuzyskałconajmniejdobrąrocznąlubśródrocznąocenęzachowania
3)uczeńwykazałsięosiągnięciamiwaktywnościnarzeczinnychludzi,zwłaszcza
wformiewolontariatu,lubnarzeczśrodowiskaszkolnego
6. Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor Liceum na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznejipozasięgnięciu
opiniiSamorząduUczniowskiegowprzypadkach:
1) destrukcyjnego wpływu na uczniów i mimo zastosowania kar niższego stopnia dalszegorażącegonaruszaniaregulaminuLiceum
2) opuszczenia w okresie ponad 120 godzin zajęć dydaktycznych bez
usprawiedliwienia
3)wszczególnychprzypadkach—zpominięciemgradacjikar
7. Do szczególnych przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt 3 zalicza się, miedzy
innymi:
1)świadomestwarzanie
zagrożeniadlazdrowialubżycialudzkiego
2)umyślnedewastowaniemieniaszkolnego
3)kradzieżmieniaspołecznegoiprywatnego
4) znajdowanie się pod wpływem lub rozprowadzanie alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających, na terenie Liceum lub podczas wycieczek
szkolnych, wyjazdów integracyjnych, plenerów i imprez organizowanych przez
Liceum.
5)skazanieuczniaprawomocnymwyrokiemSądu
8.
Skreślenieuczniazlistyuczniównastępujewformiedecyzjiadministracyjnej.

60

9. Dyrektor Liceum, po otrzymaniu informacji o poważnym naruszeniu przez ucznia
postanowieńStatutuLiceum,zwołujeposiedzenieRadyPedagogicznej.
10.
Uczeńmaprawowskazaćswoichrzecznikówobrony:
1)Rzecznikamiuczniamogąbyćwychowawcaklasy,pedagog(psycholog)Liceum
2)UczeńmożezwrócićsięoopiniędoSamorząduUczniowskiego
11. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowaniaucznia.
1) WychowawcaklasyinformujeRadęPedagogicznąozastosowanychdotychczas
środkachwychowawczychidyscyplinujących,zastosowanychkarach
regulaminowych,rozmowachostrzegawczych,ewentualnejpomocy
psychologiczno-pedagogicznejitp.
12. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary, o której mowa w §42 ust. 1
pkt
5
dodyrektoraLiceum,zapośrednictwemwychowawcyoddziału.
1) Wychowawcaopiniujeodwołanie,wterminie14dnioddniawymierzeniakary.
13. Uczeń ma prawo odwołać się od kary skreślenia z listy uczniów do Mazowieckiego
Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora Liceum w terminie 14 dni od dnia
otrzymaniadecyzji.
14. W przypadku ucznia niepełnoletniego dyrektor Liceum przesyła dokumentację sprawy
do
MazowieckiegoKuratoraOświaty.
15. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni, decyzję o skreśleniu ucznia odbierają i podpisują
rodziceucznia.
1) Jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, jest wysyłana listem poleconym na adres
rodzicówucznia.
16.
Uczeńpełnoletnisamodbieradecyzjęoskreśleniugozlistyuczniów.

1)Jeżelinieodbierzedecyzji,wysyłanajestonalistempoleconymnaadresucznia.
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Część
VI
Wewnątrzszkolnezasady
oceniania
Rozdział1.
Ogólne
zasady
oceniania
Zadaniawewnątrzszkolnych
zasad
oceniania
§43
1. Wewnątrzszkolne
zasadyocenianiaokreślająwarunkiisposóboceniania,

klasyfikowaniaipromowaniauczniówXXXIVLiceumOgólnokształcącegoz
OddziałamiDwujęzycznymiim.MigueladeCervantesawWarszawie.
2. Zasady
ocenianiazreligiiietykiokreślająodrębneprzepisy,któreuwzględniają

przedmiotowezasadyoceniania.
3. Ocenianieodbywasięzgodnieznastępującąskaląocen:
celujący-6(cel)
bardzodobry-5(bdb)
dobry-4(db)
dostateczny-3(dst)
dopuszczający-2(dop)
niedostateczny-l(ndst)

Płaszczyzny
oceniania
§44
1. Ocenianiu
podlegają:

1) osiągnięciaedukacyjneucznia,
2) zachowanieucznia.
2. Ocenianie
osiągnięćedukacyjnychuczniapoleganarozpoznawaniuprzeznauczycieli

poziomuipostępówwopanowaniuprzezuczniawiadomościiumiejętnościwstosunku
dowymagańedukacyjnychwynikającychzpodstawyprogramowejirealizowanych
w
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szkoleprogramównauczania..
3. Ocenianie
zachowaniapoleganarozpoznawaniuprzezwychowawcęklasy,nauczycieli

orazuczniówdanegooddziałustopniarespektowaniaprzezuczniazasadwspółżycia
społecznegoinormetycznychorazobowiązkówuczniaokreślonychwStatucie.

Cele,elementy
i
procedura
oceniania
§45
1. Ocenianie
osiągnięćedukacyjnychizachowaniauczniaodbywasięwedługWZO.
2. Ocenianie
wewnątrzszkolne
manacelu:

1) informowanieuczniaopoziomiejegoosiągnięćedukacyjnychijegozachowaniu
orazopostępachwtym
zakresie;
2) przekazywanieuczniowiinformacjiojegoosiągnięciachedukacyjnych
pomagającychwuczeniusiępoprzezwskazanie,couczeńrobiprawidłowo,co
wymagapoprawyijakpowiniensiędalejuczyć;
3) udzielanieuczniowipomocywsamodzielnymplanowaniuswojegorozwoju;
4) motywowanieuczniado
dalszychpostępówwnauceizachowaniu;
5) dostarczenierodzicominauczycielominformacjio postępach,trudnościachw
nauce,zachowaniuorazszczególnychuzdolnieniachucznia;
6) umożliwienienauczycielomdoskonaleniaorganizacjiimetodpracydydaktyczno
wychowawczej.
3. Ocenianie
wewnątrzszkolne
obejmuje:

1) formułowanieprzeznauczycieliwymagańedukacyjnychniezbędnychdouzyskania
poszczególnychśródrocznychirocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowych
i dodatkowychzajęćedukacyjnych;
2) ustaleniekryteriówocenianiazachowania;
3) ocenianiebieżąceiustalanieśródrocznychocenklasyfikacyjnychz
obowiązkowychi dodatkowychzajęćedukacyjnychorazśródrocznejoceny
klasyfikacyjnejzachowaniawedługzasadpodanychponiżej;
4) przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnych;
5) ustalanierocznychocen
klasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychzajęć
edukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;
6) ustalaniewarunkówitrybuuzyskaniawyższychniżprzewidywanerocznychocen
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klasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychoraz
rocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;
7) ustaleniewarunkówisposobuniezwłocznegoinformowaniarodzicówopostępach
itrudnościachuczniaorazoszczególnychuzdolnieniachucznia.
4. Procedura
oceniania

1) Nauczycielprzedmiotusystematyczniedokonujeocenywiedzyiumiejętności
uczniawformachiwarunkachzapewniającychobiektywnośćoceny.
2) Nauczycieluzasadniaustalonąocenę.
3) Nauczycielprzedmiotupowiadamiauczniów,przynajmniejzjednotygodniowym
wyprzedzeniem,oterminieizakresieprackontrolnych.
4) Wciągujednegodniamożesięodbyćniewięcejniżjednapracakontrolnaaw
ciągutygodnia–trzy.
5) Ust4.pkt3)niedotyczyprackontrolnychprzekładanychnaprośbęuczniów
oraz
prackontrolnychzjęzykaobcegouczonegowgrupachmiędzyoddziałowych.
6) Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,plastykiizajęćartystycznych
należyprzedewszystkimbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuczniaw
wywiązywaniesięzobowiązkówwynikającychzespecyfikizajęć,awprzypadku
wychowaniafizycznego
-takżesystematycznośćudziałuuczniawzajęciachoraz
aktywnośćuczniawdziałaniachpodejmowanychprzezLiceumnarzeczkultury
fizycznej.
7) Rodzicemająbieżącydostępdoocenywdziennikuelektronicznym.
8) Wychowawcamożeteżudzielaćinformacjirodzicomoocenachw formieustnej
lubwpostaciwydrukuocenzdziennikawczasiezebrań,naprzerwachlubpo
lekcjach(powcześniejszymuzgodnieniuterminuspotkania).
9) Wychowawcazapraszarodzicównazebrania,wtensposóbumożliwiającim
spotkaniezinnyminauczycielamiiuzyskaniedodatkowychinformacjiopostępach
ucznia.

5. Wocenianiuobowiązujązasady:
1) Zasadaczęstotliwościirytmiczności–uczeńocenianyjestnabieżącoirytmicznie
aocenarocznaniejestśredniąocenbieżących;
2) Zasadajawnościkryteriów–uczeńijegorodziceznająkryteriaoceniania,zakres
materiałuzkażdegoprzedmiotuorazformypracypodlegająceocenie;
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3) Zasadaróżnorodnościwynikającazespecyfikikażdegoprzedmiotu;
4) Zasadaróżnicowaniawymagań–zadaniastawianeuczniompowinnymiećzróżnicowany
poziomtrudnościidawać
możliwośćuzyskaniawszystkichocen.

5) Zasadaotwartości–wewnątrzszkolneocenianiepodlegaweryfikacjiimodyfikacji
woparciuookresowąewaluację;

Zapoznawanie
z
WZO
§46
1.

Nauczycielenapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformująucznióworazich
rodzicówo:
1) wymaganiachedukacyjnychniezbędnychdouzyskaniaposzczególnych
śródrocznychirocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowych
zajęćedukacyjnych,wynikającychzrealizowanegoprzezsiebieprogramu
nauczania;
2) sposobachsprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczniów;
3) owarunkachitrybieuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznejoceny
klasyfikacyjnejzobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych.

2. Wychowawca
oddziałunapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformujeucznióworaz

ichrodzicówowarunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowaniaoraz
warunkachitrybieuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznejocenyklasyfikacyjnej
zachowania.
3. Procedura
informowaniauczniówirodziców:

1) Nauczycielnapierwszej
lekcjidanychzajęćedukacyjnychodczytujeiomawia
wymaganiaedukacyjne,
sposobysprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczniów
orazwarunkiitrybyotrzymaniawyższejniżprzewidywanarocznejoceny
klasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych;
2) Stosownymwpisemwdziennikunauczycieldokumentujezapoznanieuczniów
z
wymaganiamiedukacyjnymi;
3) Wychowawcawewrześniunagodziniewychowawczejzapoznajeuczniówz
wewnątrzszkolnymizasadamiocenianiaifakttendokumentujestosownymwpisem
wdziennikulekcyjnym;
4) WychowawcanapierwszymlubdrugimzebraniuzapoznajerodzicówzWZO
a
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rodzicepoświadczająswoimpodpisemnasporządzonejprzezwychowawcęliście
faktzapoznaniasięzWZO.Nażyczenierodzicówwychowawcazapoznajeich
z
przedmiotowymizasadamiocenianiaprzekazanymimuprzezDyrektoraLiceum
lubnauczycieliposzczególnychprzedmiotów.
5) Rodzice,którzynieuczestnicząwspotkaniachzwychowawcąklasy,oraznie
kontaktująsięznauczycielamiprowadzącymiposzczególnezajęciaedukacyjne,
nie
mogąpowoływaćsięna
brakinformacjiopostępachdzieckawnauce.

Formykontroli
postępów
edukacyjnych
§47
1. W
celusprawdzeniapostępówedukacyjnychuczniaprzewidujesięnastępująceformy

kontroli:
1) odpowiedziustne,
2) pracekontrolne(pracaklasowa,sprawdzian,klasówka,test)
3) kartkówki,
4) pracewłaściwedanemuprzedmiotowi,naprzykładćwiczeniapraktyczne,testy
sprawnościowe
5) referaty,prezentacje,projekty,
6) aktywnośćnalekcji,
7) pracedomowe.
2. Prace
pisemnemogąbyćrealizowanewformieprackontrolnychprzewidzianychw

planierealizacjiprogramunauczanialubkartkówek.
3. W
formieprackontrolnychsprawdzanyjestszczegółowymateriałnauczania

obejmującycałedziałylubblokizagadnień,azakresmateriałumusibyćpodany
uczniomwmomencieustaleniaterminupracykontrolnej.
4. Nauczyciel
zobowiązanyjestdosprawdzeniaprackontrolnychwciągu14dniodich

przeprowadzeniaorazoddaniaichuczniomiomówieniapracwnajbliższymmożliwym
terminie.
5. Nauczycieljestzobowiązanywterminiedo14dniwpisaćocenydodziennika
elektronicznego.
6. Jeżelinauczycielnieoddasprawdzonychpracwterminie14dni,toocenyzprac
kontrolnychwpisywanesązazgodąuczniów.
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7. Uczniowie,którzyniewyrazilizgodynaocenęzpowoduprzekroczeniaprzez
nauczycielaterminu14dnisązobowiązaninapisaćtępracękontrolnąpowtórniez
uczniamipoprawiającymiocenyztejpracykontrolnej.
8. Prace
klasowesąprzechowywaneprzeznauczycieladokońcadanegorokuszkolnego.
9. W
formieodpowiedziustnychlubkartkóweksprawdzanajestwiedzatrwałazdanego

przedmiotu,obejmującakluczowezagadnieniaifaktyzcałegoprogramunauczania.
10.

Kartkówkitrwajądo15
minut,niewymagajązapowiedzianiuzgadnianiaterminu

i
obejmująmateriałzkilkuostatnichlekcji.
11.

Liczbęlekcjiokreślanauczycielprzedmiotuwwymaganiachedukacyjnych.

12.

Uczeńmaprawodopoprawieniaocenynazasadachokreślonych

w przedmiotowychzasadach
oceniania.

Jawność
oceniania
§48
1. Oceny
sąjawnezarównodlauczniajakijegorodziców.
2. Nauczyciel
uzasadniaustalonąocenę.
3. 
Ocenysąuzasadnianeustnielubpisemnie.
4. 
Nauczycielpodajesposóbuzasadnianiaocennapoczątkurokuszkolnego.

5. Ocenyzesprawdzianówsąuzasadnianewtrakcieomawianiawynikówsprawdzianów.
6. Sprawdzone
iocenionepisemnepraceklasowelubichkserokopieorazinna

dokumentacjadotyczącaocenianiajestudostępnianauczniowiwczasielekcjilubjego
rodzicompodczaszebrań.
7. Na
prośbęrodzicalubuczniasprawdzonaiocenionapracaklasowaorazinna

dokumentacjadotyczącaoceniania,zazgodąnauczyciela,możezostaćsfotografowana
lubskserowana.

Dostosowanie
wymagań
edukacyjnych
§49
1. Nauczyciel
jestobowiązany,
napodstawieopiniipublicznejporadni

psychologiczno-pedagogicznej,wtympublicznejporadnispecjalistycznej,dostosować
wymaganiaedukacyjnedoindywidualnychpotrzebpsychofizycznychiedukacyjnych
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ucznia,uktóregostwierdzonozaburzeniaiodchyleniarozwojowelubspecyficzne
trudnościwuczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom,z
zastrzeżeniem§49ust.2i3.
2. Dostosowanie
wymagańedukacyjnychdoindywidualnychpotrzebpsychofizycznych
i

edukacyjnychucznia,uktóregostwierdzonospecyficznetrudnościwuczeniusię,
uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom,następujetakżenapodstawieopinii
niepublicznejporadnipsychologiczno-pedagogicznej,wtymniepublicznejporadni
specjalistycznej.
3. W
przypadkuuczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego
albo

indywidualnegonauczaniadostosowaniewymagańedukacyjnychdoindywidualnych
potrzebpsychofizycznychiedukacyjnychucznianastępujenapodstawietego
orzeczenia.
4. Przy
ustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,plastykiizajęćartystycznychnależy
w

szczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuczniawwywiązywaniusię
z
obowiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć.
5. NaświadectwieszkolnympromocyjnyminaświadectwieukończeniaLiceumw
miejscuprzeznaczonymnawpisanieocenklasyfikacyjnychzetyki/religiiwpisuje
się
ocenęzetykiireligiijeżeliuczeńuczęszczałnaobydwazajęcia.

Klasyfikacja
śródroczna
i
roczna
§50
Oceny: klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględniają poziom i postępy w opanowaniu przez
uczniawiadomościiumiejętnościwstosunkudo:wymagańizałożonychefektówkształcenia.

Klasyfikacjaśródroczna
1. Klasyfikacja
śródrocznapoleganaokresowympodsumowaniuosiągnięćedukacyjnych

uczniazzajęćedukacyjnych,określonychwszkolnymplanienauczania,izachowania
uczniaorazustaleniuśródrocznychocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnychi
śródrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania.
2. Klasyfikację
śródrocznąuczniówprzeprowadzasięrazwrokuzgodniezprzyjętym

terminarzemrokuszkolnego.
3. Po
klasyfikacjiśródrocznejwciągutygodniawychowawcyklasprzeprowadzają

spotkaniaz rodzicamiiomawiająwynikiklasyfikacji.
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4. Jeżeli
wwynikuklasyfikacji
śródrocznejstwierdzono,żepoziomosiągnięć

edukacyjnychuczniauniemożliwilubutrudnikontynuowanienaukiwklasie
programowowyższej,Liceumwmiaręmożliwościstwarzauczniowiszansę
uzupełnieniabraków.
Klasyfikacjaroczna
5. Klasyfikacja
rocznapoleganapodsumowaniuosiągnięćedukacyjnychuczniazzajęć

edukacyjnych,określonychwszkolnymplanienauczaniaizachowaniauczniawdanym
rokuszkolnymorazustaleniurocznychocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnych
i
rocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania.
6. Roczne
klasyfikacyjneposiedzenieRadyPedagogicznejodbywasięwczerwcudla
klas

pierwszychidrugichorazw
kwietniudlaklastrzecich,zgodniezprzyjętym
terminarzemrokuszkolnego.
7. Do
czwartkuwtygodniupoprzedzającymzakończeniezajęćdydaktycznych

nauczycieleprowadzącyposzczególnezajęciaedukacyjnewpisujądodziennika
przewidywaneroczneoceny
klasyfikacyjneawychowawcaprzewidywanąrocznąocenę
zachowaniaiinformująuczniówotychocenachnaplanowychlekcjach.
8. Jeżeli
czwartekjestdniemustawowowolnymodzajęćdydaktycznych,oceny

przewidywanesąwpisywanedodziennikadowtorkuwtygodniupoprzedzającym
zakończeniezajęćdydaktycznych.
9.

Dokumentacjępoinformowaniaprzezwychowawcęoprzewidywanychocenach
rocznychstanowilistaobecnościuczniówzichpodpisamipoświadczającymiodbiór
zestawieniawrazzzobowiązaniemdoprzekazaniategozestawieniarodzicom.

10. Roczna
ocenaklasyfikacyjnazdodatkowychzajęćedukacyjnychniemawpływu
na

promocjędoklasyprogramowowyższejaninaukończenieLiceum.
11. Ocena
śródrocznairoczna
zprzedmiotunauczanegoprzezwięcejniżjednego

nauczycielajestwystawianawspólnieprzezwszystkichprowadzącychzajęcia.
12. Jeżeli
jedenznauczycielioceniawynikiipostępyucznianaocenęniedostateczną
lub

jeśli,poprzeanalizowaniusytuacjiucznia,uznazakoniecznenieklasyfikowanie
go,
to
najwyższąocenąwystawionąwspólniemożebyćocenadopuszczająca.

Ocena
zachowania
§51
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1. Śródroczną
irocznąocenęklasyfikacyjnązachowaniaustalawychowawcaklasy
po

zasięgnięciuopiniinauczycieli,uczniówdanejklasyorazocenianegoucznia.
2.
Śródrocznairocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniauwzględnianastępujące
podstawoweobszary:
1) wywiązywaniesięzobowiązkówucznia,
2) postępowaniezgodnez
dobremspołecznościLiceum,
3) dbałośćohonoritradycjeLiceum,
4) dbałośćopięknomowy
ojczystej,
5) dbałośćobezpieczeństwoizdrowiewłasneorazinnychosób,
6) godneikulturalnezachowanienaterenieLiceumpozanim,
7) okazywanieszacunkuinnymosobom.
3.
Procedurawystawianiaocenyzachowania
1) Doczwartkuwtygodniupoprzedzającymzakończeniezajęćdydaktycznych
wychowawcawystawiaprzewidywaneroczneocenyzachowania.
2) Ocenianyuczeń,
nauczycieleuczącywdanymoddzialeiuczniowiedanego
oddziałuwyrażająopinięozachowaniuucznia.
3) Przywystawianiurocznejocenyzachowania(podobniejakprzy
wystawianiuocenrocznychzobowiązkowychidodatkowychzajęć
edukacyjnych)bierzesiępoduwagęosiągnięciauczniawcałymroku
szkolnym.
4) Wyjściowąocenądoustaleniaocenyzachowaniajestocena„dobra”.
3. Przy
ustalaniuocenyklasyfikacyjnejzachowaniaucznia,uktóregostwierdzono

zaburzenialubodchyleniarozwojowe,należyuwzględnićwpływstwierdzonych
zaburzeńlubodchyleńnajegozachowanienapodstawieorzeczeniaopotrzebie
kształceniaspecjalnegoalboindywidualnegonauczanialubopiniiporadni
psychologiczno-pedagogicznej.

Warunkiiprocedurauzyskania
wyższych
niż
przewidywane
ocen
rocznychzobowiązkowych
i
dodatkowych
zajęć
edukacyjnych
§52
1. Do
egzaminusprawdzającegowcelupodwyższeniaprzewidywanejocenyrocznej
z
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obowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychprzystąpićmożeuczeńspełniający
następującewarunki:
1) niemanieobecnościnieusprawiedliwionychzzajęćzdanegoprzedmiotu
2) przystąpiłdowszystkichprzeprowadzonychwciągurokuprackontrolnych.
2.Przewidywane
roczneocenyklasyfikacyjnepodawanesązgodniez§50ust.7.

3.
W
pierwszyponiedziałekpouzyskaniuinformacjioprzewidywanejrocznejocenie
klasyfikacyjnejuczeńlubjegorodzicemogązłożyćpodaniedodyrekcjiLiceumo
przeprowadzenieegzaminusprawdzającego.Podanieopiniujewychowawca,określając,
czy
uczeńspełniawarunkiwymienionew§52ust.1.
4.
W
przypadkunieobecnościuczniawLiceumwdniupodawaniadowiadomości
przewidywanychocen,uczeńi
jegorodzicemająobowiązekzwrócićsiędowychowawcy
o
podanieprzewidywanychocen.
5.
EgzaminodbywasiępoposiedzeniuklasyfikacyjnymRadyPedagogicznej,aprzed
posiedzeniemzatwierdzającymRadyPedagogicznejwostatnimtygodniuzajęć
dydaktycznychwformiesprawdzianupisemnegoiustnegolubpraktycznego.
6.
Egzaminprzeprowadzanyjestprzezdwuosobowąkomisjęskładającąsięznauczycieli
danegoprzedmiotulubprzedmiotówpokrewnychpodprzewodnictwemdyrektoraLiceum
lub
jegozastępcy.
7.
Pytaniaegzaminacyjne(zadaniapraktyczne)orazskalęocenianiaprzygotowuje
nauczycieldanegoprzedmiotuw konsultacjizinnymnauczycielem/nauczycielami
tego
samegoprzedmiotulubpokrewnych.
8.
Pytaniaegzaminacyjneprzygotowywanesąwciągu1dniaroboczegooddniazłożenia
podaniaprzezucznialubjegorodziców.
9.
Stopieńtrudnościsprawdzianu(zadańpraktycznych)powinienodpowiadaćkryteriom
oceny,o którąubiegasięuczeń;
10.
Ocenaustalonawwynikusprawdzianuniemożebyćniższaodwcześniej
przewidywanejprzeznauczycielaimożebyćwyższaodniejojedenstopień;
11.
Z
egzaminusporządzasięprotokółzawierającydatęegzaminu,składkomisji,zestaw
zadań,ocenęucznia,podpisyczłonkówkomisjiorazkrótkiopisodpowiedziustnej.

Warunkiuzyskaniawyższej
niż
przewidywana
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej
zachowania
§53
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1. W
ciągudwóchdniroboczychoduzyskaniainformacjioprzewidywanejocenie

zachowaniauczeńlubjegorodzicemająmożliwośćzwróceniasiędowychowawcy
z
podaniemozmianętejoceny.
2. Przed
zatwierdzającymposiedzeniemRadyPedagogicznejpodanierozpatrywanejest

przezzespółnauczycieliuczących,aichdecyzjawkwestiiocenyzatwierdzanajest
przezRadęPedagogiczną.

Egzamin
klasyfikacyjny
§54
1. Uczeń
możenieuzyskaćklasyfikacjizdanegoprzedmiotu,jeżeliwokresiebyłobecny

namniejniżpołowieodbytychzajęćedukacyjnych.
2. Uczeń
nieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościmożezdawać

egzaminklasyfikacyjny,któryobejmujemateriałzdanegookresu.
3. Na
wniosekucznianieklasyfikowanegozpowodunieusprawiedliwionejnieobecności

lubnawniosekjegorodzicówRadaPedagogicznamożewyrazićzgodęnaegzamin
klasyfikacyjny.
4. Procedura
egzaminuklasyfikacyjnego

1) pisemnąprośbęoegzaminklasyfikacyjny(egzaminyklasyfikacyjne)należyzłożyć
napiśmiedodyrektoraLiceumnajpóźniejwdniupoprzedzającymposiedzenie
klasyfikacyjneRadyPedagogicznej;
2) wprzypadkuwnioskuoegzaminklasyfikacyjny(egzaminyklasyfikacyjne)z
powodunieusprawiedliwionejnieobecności,RadaPedagogicznapodejmuje
decyzjęwdrodzejawnegogłosowaniazwykłąwiększościągłosów;
3) Egzaminklasyfikacyjnyzdajerównieżuczeń:
a) realizujący
napodstawieodrębnychprzepisówindywidualny

programlubtoknauki;
b) spełniający
obowiązeknaukipozaLiceum;
c) który
przeszedłzinnegotypuszkoły.

4)
Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzanydlauczniaspełniającegoobowiązeknauki
pozaliceumnieobejmujeegzaminuzwychowaniafizycznego,plastyki,zajęć
artystycznychorazdodatkowychzajęćedukacyjnych.
5)
Uczniowi,októrymmowaw
ust.4pkt.3b,zdającemuegzaminklasyfikacyjnynie
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ustalasięocenyzachowania.
6)
Egzaminyklasyfikacyjneprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnej,z zastrzeżeniem
pkt.7.
7)
Egzaminklasyfikacyjnyzinformatyki,plastyki,zajęćartystycznychiwychowania
fizycznegomaprzedewszystkimformęzadańpraktycznych.
8)
Terminegzaminuklasyfikacyjnegouzgadniasięzuczniemijegorodzicami.
9)
Po
uzgodnieniuterminuwychowawcasporządzanotatkęsłużbową,którąprzekazuje
dyrektorowiLiceum,auczeńpotwierdzananiejpodpisem,żeznanamujestdata
egzaminu.
10)
Poprzeprowadzeniuegzaminudyrektordołączanotatkędoprotokołu;
11)
Egzamindotyczącyklasyfikacjiśródrocznejmusiodbyćsięniepóźniejniżdo1
marca
danegorokuszkolnego;
12)
Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzasięniepóźniejniżwdniupoprzedzającym
dzieńzakończeniarocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczychazagadnienia
egzaminacyjne(zadaniapraktyczne)pisemneiustne,przygotowujekomisjaprzedmiotowa
i
przekazujedyrektorowiLiceumnajpóźniejwostatnimdniuzajęćdydaktycznychdanego
rokuszkolnego.
13)
Stopieńtrudnościzagadnień(zadańpraktycznych)powinienbyćróżnyiodpowiadać
poszczególnymkryteriomocen.
14)
Napodstawieprzeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegokomisjaustalaocenę
wedługskalizawartejw§59ust.1.
5. Egzamin
klasyfikacyjnydlaucznia,októrymmowawust.2,3i4pkt.3a),

przeprowadzakomisja,wskładktórejwchodząnauczycieldanychzajęćedukacyjnych
(przewodniczącykomisji)oraznauczycieltakichsamychlubpokrewnychzajęć
edukacyjnych.
5. Egzamin
klasyfikacyjnyprzeprowadzanydlaucznia,októrymmowawust.4pkt
3b)
i

3c)przeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektoraLiceum,któryzezwoliłna
spełnianieprzezuczniaobowiązkunaukipozaLiceumawskładkomisjiwchodzą:
1) dyrektorLiceum
albonauczycielwskazanyprzezdyrektoraLiceum-jako
przewodniczącykomisji;
2) nauczycielealbo
nauczycieleobowiązkowychzajęćedukacyjnych,z
którychprzeprowadzanyjestegzamin.
6.
Przewodniczącykomisjiuzgadniazrodzicamiuczniaspełniającegoobowiązeknauki
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pozaLiceumliczbęzajęćedukacyjnych,zktórychuczeńmożezdawaćegzaminywciągu
jednegodnia.
7. W
czasieegzaminuklasyfikacyjnegomogąbyćobecni-wcharakterzeobserwatorów

-rodziceucznia.
8. Z
przeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegosporządzasięprotokółzawierający
w

szczególności:
1) nazwęzajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzonyegzamin,
2) składkomisji;
3) terminegzaminu
klasyfikacyjnego;
4) imięinazwisko
ucznia
5) zadania(ćwiczenia)egzaminacyjne;
6) wynikiegzaminuklasyfikacyjnegoorazuzyskaneoceny.
7) Doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaorazzwięzłąinformację
o
ustnychodpowiedziachuczniaiwykonaniuprzezniegozadań
praktycznych.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
10. W
przypadkunieklasyfikowaniauczniazzajęćedukacyjnych,wdokumentach

przebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię„nieklasyfikowany”.
11. Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdoegzaminuklasyfikacyjnego
w wyznaczonymterminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminiewyznaczonym
przezdyrektoraLiceum.
12. Uczeń,którywwynikuklasyfikacjirocznejotrzymałnegatywnąocenęklasyfikacyjnąz
jednychalbodwóchobowiązkowychzajęćedukacyjnych
,możeprzystąpićdoegzaminu
poprawkowegoztychzajęć.
13. EgzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektoraLiceum.
14. Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdoegzaminupoprawkowego
w
wyznaczonymterminie,może
przystąpićdoniegowdodatkowymterminie,wyznaczonym
przezdyrektoraLiceum,niepóźniejniżdokońcawrześnia.Rocznaocenaklasyfikacyjna
ustalonawwynikuegzaminupoprawkowegojestostateczna,zzastrzeżeniemart.44nust.
7.
15. Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowego,nieotrzymujepromocjidoklasyprogramowo
wyższej.
16. Radapedagogiczna,uwzględniającmożliwościedukacyjneucznia,możejedenrazwciągu
danegoetapuedukacyjnegopromowaćdoklasyprogramowowyższejucznia,któryniezdał
egzaminupoprawkowegozjednychobowiązkowychzajęćedukacyjnychpodwarunkiem
że
te
zajęciasąrealizowanewklasieprogramowowyższej.
17. Uczeńlubjegorodzicemogązgłosićzastrzeżeniadodyrektora
Liceum,jeżeliuznają,że
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rocznaocenaklasyfikacyjnaz
zajęćedukacyjnych
lubrocznaocenaklasyfikacyjna
zachowaniazostałyustaloneniezgodniezprzepisamidotyczącymitrybuustalaniatychocen.
18. Wprzypadkustwierdzenianieprawidłowości,przeprowadzasięsprawdzianwiadomości
i
umiejętnościaustalonawtensposóbocenajestostateczna.

Sprawdzianwiadomości
i
umiejętności
przeprowadzony
z
powodunieprawidłowego
trybu
ustalenia
oceny
§55
1. Po
ustaleniuocenrocznychuczeńlubjegorodzicemogą,wterminie2dniroboczych
od

dniazakończeniazajęćdydaktyczno-wychowawczych,zgłosićzastrzeżeniado
dyrektoraLiceum,jeżeliuznają,żerocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnych
lubrocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisami
prawadotyczącymitrybuustalaniatejoceny.
2. W
przypadkustwierdzenia,żerocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnych
lub

rocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisami
prawadotyczącymitrybuustalaniatejoceny,dyrektorLiceumpowołujekomisję,
która:
1) wprzypadkuustaleniarocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych
przeprowadzapisemnyiustnysprawdzianwiadomościiumiejętności
uczniaorazustalarocznąocenęklasyfikacyjnązdanychzajęć
edukacyjnych;
2) wprzypadkuustaleniarocznejocenyklasyfikacyjnejzachowaniaustala
rocznąocenęklasyfikacyjnązachowania.
3.
W
składkomisjiwchodzą:
1)
dyrektorLiceumalbonauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraLiceum-jako
przewodniczącykomisji;
2)
wychowawcaoddziału;
3)
nauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnewdanymoddziale;
4)
pedagog;
5)
psycholog;
6)
przedstawicielsamorząduuczniowskiego;
7)
przedstawicielRadyRodziców.
4. 
Komisjaustalarocznąocenęklasyfikacyjnązachowaniawterminie5dnioddnia
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zgłoszeniazastrzeżeń.Ocenajestustalanawdrodzegłosowaniazwykłąwiększością
głosów.Wprzypadkurównejliczbygłosówdecydujegłosprzewodniczącegokomisji.
5. Sprawdzian
wiadomościiumiejętnościuczniaprzeprowadzasięwformiepisemnej
i

ustnej.
6. Sprawdzian
wiadomościiumiejętnościuczniazplastyki,muzyki,zajęćartystycznych,

zajęćtechnicznych,informatyki,zajęćkomputerowychiwychowaniafizycznego
ma
przedewszystkimformęzadańpraktycznych.
7. Sprawdzian
wiadomościiumiejętnościprzeprowadzasięniepóźniejniżwterminie
5

dnioddniazgłoszeniazastrzeżeń,októrychmowawust.1.Terminsprawdzianu
uzgadniasięzuczniemijegorodzicami.
8. Zesprawdzianuwiadomościiumiejętnościuczniasporządzasięprotokół,zawierający
wszczególności:
1)nazwęzajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzonysprawdzian;
2)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;
3)terminsprawdzianu
wiadomościiumiejętności;
4)imięinazwiskoucznia;
5)zadaniasprawdzające;
6)ustalonąocenęklasyfikacyjną.
9. Doprotokołudołączasięodpowiedniopisemnepraceucznia,zwięzłąinformacjęo
ustnychodpowiedziachuczniaizwięzłąinformacjęowykonaniuprzezuczniazadania
praktycznego.
10.

Zposiedzeniakomisjiustalającejocenęzachowaniasporządzasięprotokół,

zawierającywszczególności:
1)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;
2)terminposiedzeniakomisji;
3)imięinazwiskoucznia;
4)wynikgłosowania;
5)ustalonąocenęklasyfikacyjnązachowaniawrazzuzasadnieniem.
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11.

Protokołystanowiązałącznikidoarkuszaocenucznia.

12.

Procedurasprawdzianu:
1) pisemnezastrzeżeniadotyczącetrybuustaleniawymienionychocennależy
złożyćnapiśmie
dodyrektoraLiceumwpodanychterminach;
2) sprawdziandlaklaspierwszychidrugichpowiniensięodbyćdo2tygodni
pozakończeniuzajęćdydaktycznych,dlaklastrzecichdo30kwietnia;
3) terminsprawdzianuustalasięzuczniemijegorodzicamiapouzgodnieniu
terminusporządzasięnotatkę,którąpodpisujązainteresowanestronyi
dołączasięjądoprotokołu;
4) zagadnieniaegzaminacyjne(zadaniapraktyczne)pisemneiustne,
przygotowujekomisjaprzedmiotowaiprzekazujedyrektorowiLiceum

13.
Ustalonaprzezkomisjęrocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychorazroczna
ocenaklasyfikacyjnazachowanianiemożebyćniższaodustalonejwcześniejoceny.
14.
Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdosprawdzianu
wiadomościiumiejętności,októrymmowawust.2pkt.l.wwyznaczonymterminie,
możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminie,wyznaczonymprzezdyrektoraLiceum
w
uzgodnieniuzuczniemijego
rodzicami.
15.
Przepisyust.1-14stosujesięodpowiedniowprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnej
z
zajęćedukacyjnychuzyskanejwwynikuegzaminupoprawkowego,ztym,żetermin
do
zgłoszeniazastrzeżeńwynosi5dnioddniaprzeprowadzeniaegzaminupoprawkowego.
Ocenaustalonaprzezkomisjęjestostateczna.

Warunki
klasyfikacji
§56
1. Uczeń
otrzymujepromocjędoklasyprogramowowyższej,jeżelizewszystkich

obowiązkowychzajęćedukacyjnych,określonychwszkolnymplanienauczania,
uzyskałroczneocenyklasyfikacyjnewyższeodstopnianiedostatecznego,z
zastrzeżeniemust.2.
2. Uwzględniając
możliwościedukacyjneucznia,RadaPedagogicznamożejedenraz
w

ciągudanegoetapuedukacyjnegopromowaćdoklasyprogramowowyższejucznia,
któryniezdałegzaminupoprawkowegozjednychobowiązkowychzajęćedukacyjnych,
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podwarunkiem,żeteobowiązkowezajęciaedukacyjnesą,zgodniezeszkolnymplanem
nauczania,realizowanewklasieprogramowowyższej.
3. Uczeń,
którywwynikuklasyfikacjirocznejuzyskałzobowiązkowychzajęć

edukacyjnychśredniąocenconajmniej4,75orazconajmniejbardzodobrąocenę
zachowania,otrzymujepromocjędoklasyprogramowowyższejzwyróżnieniem.
4. Laureaciifinaliściolimpiadprzedmiotowychotrzymujązdanychzajęćedukacyjnychcelującą
roczną(śródroczną)ocenęklasyfikacyjnąauczeń,którytytułlaureatalubfinalistyolimpiady
przedmiotowejuzyskałpoustaleniualbouzyskaniurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęć
edukacyjnych,otrzymujeztychzajęćedukacyjnychcelującąkońcowąocenęklasyfikacyjną.
5. Uczeń,
któryniespełniłwarunkówokreślonychwust.l,nieotrzymujepromocjii

powtarzaklasę.

Możliwość
zmiany
ocen
klasyfikacyjnych
§57
1. Ustalona
przeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnego

niedostatecznarocznaocena
klasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmożebyćzmieniona
tylkow wynikuegzaminupoprawkowego,zzastrzeżeniem§55i56.
2. Ustalona
przezwychowawcęklasyrocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniajest

ostatecznazzastrzeżeniem§55i56.

Egzamin
poprawkowy
§58
1. Uczeń,którywwynikuklasyfikacjirocznejuzyskałocenęniedostatecznązjednychalbodwóch
obowiązkowychzajęćedukacyjnych,możezdawaćegzaminpoprawkowyztychzajęć.
2. Egzaminpoprawkowyprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnej.
3. Egzaminpoprawkowyzplastyki,muzyki,zajęćartystycznych,zajęćtechnicznych,informatyki,
zajęćkomputerowychiwychowaniafizycznegomaprzedewszystkimformęzadań
praktycznych.
4. Egzaminpoprawkowyprzeprowadzasięwostatnimtygodniuferiiletnich.Terminegzaminu
poprawkowegowyznaczadyrektorLiceumdodniazakończeniarocznychzajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisja,wktórejskładwchodzą:
1)dyrektorLiceumalbonauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraLiceum-jakoprzewodniczący
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komisji;
2)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne;
3)nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.
6. Nauczyciel,októrymmowawust.5pkt2),możebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisji
na
własnąprośbęlubwinnych,szczególnieuzasadnionychprzypadkach.Wtakimprzypadku
dyrektorLiceumpowołujewskładkomisjiinnegonauczycielaprowadzącegotakiesame
zajęciaedukacyjne,ztymżepowołanienauczycielazatrudnionegowinnejszkolenastępuje
w
porozumieniuzdyrektoremtej
szkoły.
7. Zegzaminupoprawkowegosporządzasięprotokół,zawierającywszczególności:
1)nazwęzajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzonyegzamin;
2)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;
3)terminegzaminupoprawkowego;
4)imięinazwiskoucznia;
5)zadaniaegzaminacyjne;
6)ustalonąocenęklasyfikacyjną.
8. Doprotokołudołączasięodpowiedniopisemnepraceucznia,zwięzłąinformacjęoustnych
odpowiedziachuczniaizwięzłąinformacjęowykonaniuprzezuczniazadaniapraktycznego.
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
9. Procedura
egzaminupoprawkowego

1) pisemnąprośbęoegzaminpoprawkowyskładauczeńlubjegorodzice
do
dyrektoraLiceumniepóźniejniżdomomenturozpoczęcia
klasyfikacyjnegoposiedzeniaRadyPedagogicznejwdanymroku
szkolnym;
2) Informacjęowyznaczonymterminieegzaminupoprawkowegopodpisuje
uczeńijegorodzice;
3) Zagadnieniaegzaminacyjne(zadaniapraktyczne)pisemneiustneoraz
wymaganiaegzaminacyjnezgodnezwymaganiamiprogramowymi(na
każdąocenę),przygotowujekomisjaprzedmiotowa.
4) Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdoegzaminu
poprawkowegowwyznaczonymterminie,możeprzystąpićdoniegow
dodatkowymterminie,wyznaczonymprzezdyrektoraLiceum,niepóźniej
niżdokońcawrześnia.
5) Nieobecnośćnaegzaminiepoprawkowymmusibyćusprawiedliwiona
przez
ucznia,rodzicównajpóźniejwdniuegzaminu;
6) Pisemnywniosekoustalenienowegoterminuegzaminunależyzłożyć
do
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dyrektoraLiceumrównocześniezusprawiedliwieniemnieobecności.
7) Uczeń,którynie
zdałegzaminupoprawkowego,nieotrzymujepromocji
i
powtarzaklasęchybażeRadaPedagogicznazdecydujeinaczej.

Skala
ocen
z
zajęć
edukacyjnych
§59
1. Oceny
bieżąceiocenyklasyfikacyjneśródroczneorazrocznezzajęćedukacyjnych

ustalasięwedługnastępującejskali:
celujący-6(cel)
bardzodobry-5(bdb)
dobry-4(db)
dostateczny-3(dst)
dopuszczający-2(dop)
niedostateczny-l(ndst)
2. Oceny
bieżącezapisujesięwdokumentacjipedagogicznejwpostacicyfrowej,oceny

klasyfikacyjnewpełnymbrzmieniuwedługskaliprzedstawionejwust.l.,wocenianiu
klasyfikacyjnymśródrocznymdopuszczasięstosowaniezapisuocenwformieskrótu:
cel,bdb,db,dst,dop,ndst,dopuszczasięwstawianie(+)i(-)wocenianiubieżącym.
3. W
dzienniku,wrubrykachdotyczącychoceniania,możnastosowaćnastępująceskróty:

1) „nb”lub„0”-nieobecnośćucznia;
2) „np”-nieprzygotowany.
4. Śródroczne
iroczneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnychniemająwpływuna

śródrocznąirocznąocenęklasyfikacyjnązachowania.
5. Śródroczna
irocznaocenazachowaniaucznianiemawpływunaocenyzzajęć

edukacyjnych.

Kryteriaoceniania
zajęć
edukacyjnych
§60
1. Ocenę
celującą(6)otrzymujeuczeń,który:

1) posiadawiedzęiumiejętnościwykraczającepozaprogramnauczania
przedmiotuwdanejklasie,
2) samodzielnieitwórczorozwijawłasneuzdolnienia,
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3) biegleposługujesięzdobytymiwiadomościamiwrozwiązywaniu
problemówteoretycznychlubpraktycznychzprogramunauczaniadanej
klasy,proponuje
rozwiązanianietypowe,
4) osiągasukcesywkonkursachiolimpiadachprzedmiotowych,zawodach
sportowychiinnych,kwalifikujesiędofinałównaszczebluwojewódzkim
(regionalnym)lubkrajowym,
5) posiadainneporównywalneosiągnięcia,
2.
Ocenębardzodobrą(5)otrzymujeuczeń,który:
1) opanowałzakreswiedzyiumiejętnościokreślonyprogramemnauczania
przedmiotuwdanejklasieorazsprawnieposługujesięzdobytymi
wiadomościami,
2) rozwiązujesamodzielnieproblemyteoretyczneipraktyczneobjęte
programemnauczania,
3) potrafizastosowaćposiadanąwiedzędorozwiązywaniazadańiproblemów
wnowychsytuacjach,
3.
Ocenędobrą(4)otrzymujeuczeń,który:
1) nieopanowałw
pełniwiedzyiumiejętnościokreślonychprogramem
nauczaniaprzedmiotuwdanejklasie,aleopanowałjewstopniu
przekraczającym
wymaganiazawartewpodstawieprogramowej,
2) poprawniestosujewiadomości,rozwiązuje(wykonuje)samodzielnie
typowezadaniateoretycznelubpraktyczne,
4.
Ocenędostateczną(3)otrzymujeuczeń,który:
1) opanowałwiadomościiumiejętnościokreśloneprogramemnauczania
w
danejklasienapoziomienieprzekraczającymwymagańzawartychw
podstawieprogramowej,
2) wykonuje(rozwiązuje)typowezadaniateoretycznelubpraktyczneo
średnimstopniutrudności,czasamiprzypomocynauczyciela
5.
Ocenędopuszczającą(2)otrzymujeuczeń,który;
1) mabrakiwopanowaniupodstawyprogramowejniewykluczającejednak
możliwościuzyskaniaprzezuczniapodstawowejwiedzyw ciągudalszej
nauki,
2) rozwiązujetypowezadaniateoretyczneipraktyczneoniewielkimstopniu
trudności,
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6.
Ocenęniedostateczną(1)otrzymujeuczeń,którypomimodziałańwspomagających
i
zapobiegawczychzestronynauczycielaniespełniakryteriówocenydopuszczającej,a
braki
wwiadomościachiumiejętnościachuniemożliwiajądalszezdobywaniewiedzy
i
umiejętnościwzakresiedanychzajęćedukacyjnych.
Szczegółowekryteriaocenokreślająnauczycielewprzedmiotowychzasadachoceniania
(PZO).
Przedmiotowezasadyocenianiamusząbyćzgodnezwewnątrzszkolnymizasadami
oceniania(WZO).

Kryteria
oceniania
zachowania
§61
Śródrocznairocznaocenaklasyfikacyjnazachowania

1. Napoczątkukażdegookresuuczeńotrzymuje60punktówstartowych,
traktowanychjakokredytzaufania,odpowiadająoneśredniejwartościpunktowej
dlaocenydobrej.
2. Przezcałyokresuczeńzbierapunktylubjetraci.
3. Zachowaniawpływającenapowiększenieliczbypunktów:

1) DziałalnośćnarzeczLiceumlubśrodowiska(np.udziałwpracachSamorządu
Uczniowskiego,pomocworganizowaniuiudziałwimprezachiuroczystościach
szkolnych,gazetkaszkolna),5pktprzydzielanauczycielodpowiedzialny-za
każdąformędziałalności

2)Udziałwzawodachsportowych,5pktzaetapdzielnicowy,10zaetap
warszawski,dodatkowe5pktzazajęciemiejscanapodium-przydziela
nauczycielwychowania
fizycznegopokażdymetapiezawodów

3)pracanarzeczbudowaniawizerunkuLiceum(np.Targi
Edukacyjne,reprezentowanieLiceumnazewnątrz),5pktprzydzielanauczyciel
odpowiedzialnypokażdymzdarzeniu

4) Udziałwolimpiadachprzedmiotowychikonkursach,5pktzaetapszkolny,za
każdynastępnyetapdodatkowe10pkt-przydzielaopiekunpokażdymetapie

5) UdziałwakcjachcharytatywnychwLiceumlubpozanim(np.wolontariat),5pkt
lub20pkt-przydzielanauczycielodpowiedzialnypokażdymzdarzeniulub
udokumentowaniudługotrwałejdziałalności

6)

Pracanarzeczklasynp.
organizowaniewyjśćiimprezklasowych,5pkt
przydzielawychowawcaklasyzakażdąformęaktywności
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7)

Działalnośćartystyczna
np.spektakleteatralne,FLAK),od5-20pkt-przydziela
nauczycielodpowiedzialnypokażdejformieaktywności


8)

Wyróżniającakulturaosobista,5pkt-przydzielawychowawcaklasypo
konsultacjizuczniami,jednorazowowokresie


9)

Pomockoleżeńskawnauce,5pkt-przydzielawychowawcaklasypo
konsultacjizuczniami,jednorazowowokresie


10) Nienagannafrekwencja,brakgodzinnieusprawiedliwionychoraz
spóźnień,10pkt-przydzielawychowawcaklasyrazwokresie

11) PracaspołecznanarzeczLiceum(np.sprzątanieboiska,czyszczenieławekitd
,
5pktzagodzinępracy,stosowanewobecuczniów,którymgroziocenanaganna
ijestszansąpoprawieniabilansupunktowego-przydzielawychowawcaklasy
pokonsultacjizpracownikiemLiceumnadzorującympracęucznia

4.Zachowaniawpływającenazmniejszeniewyjściowejliczbypunktów:

1)

Aroganckielubagresywnezachowaniewobecnauczyciela,pracownikaLiceum,
kolegi,-15pkt-przydzielawychowawcaklasypokażdymzdarzeniu


2) Wulgarne
przypadek,po

słownictwo

,-5pkt

-przydziela

wychowawca

klasy

za każdy

każdymzgłoszeniu

3)

Zakażdągodzinęnieusprawiedliwionąpowyżej8godzin(pierwsze8godzinw
okresietraktowanejestjakolimitdozwolony),niedostarczenieusprawiedliwienia
wokreślonymterminieoznaczanieusprawiedliwieniegodzinnieobecności,-1pkt
-przydzielawychowawcaklasyrazwokresie


4)

Zakażdetrzyspóźnienia,-1pkt-przydzielawychowawcaklasyrazwokresie


5)

Nieszanowaniecudzejwłasności,niszczeniesprzętu,umeblowania,budynku,
-10pkt-przydzielawychowawcaklasypokażdymzgłoszeniu


6)

Przeszkadzaniewprowadzeniulekcji,-2pkt-przydzielawychowawcaklasy
za

każdyprzypadek,poprzeczytaniuuwagiwdzienniku

7)

Niezmienianieobuwia,nieodpowiednieobuwie,wniesieniedosalilekcyjnej

okryciawierzchniego,jedzenieipiciewczasielekcji(zwyjątkiempiciawody
mineralnej),
-2pkt-przydzielawychowawcaklasyzakażdyprzypadek,poprzeczytaniuuwagi
wdzienniku

8)

Korzystaniepodczaslekcjiztelefonukomórkowegolubinnychurządzeń


odtwarzająco-nagrywających,niewyłączenietelefonu,-2pkt-przydzielawychowawca
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klasyzakażdyprzypadekzgłoszonywformieuwagiwdzienniku

9)

SamowolneopuszczenieLiceumbezzwolnieniaodrodziców,-2pkt-przydziela
wychowawcaklasypokażdymzdarzeniu


10) Ściąganiepodczasklasówek,plagiaty,-10pkt-przydzielawychowawcaklasy
po
każdymzdarzeniu

11) Spożywaniealkoholu,przebywaniewstanienietrzeźwym,zażywanienarkotyków
naterenieLiceumlubpodczasimprezorganizowanychprzezLiceum,
-40pkt-przydzielawychowawcaklasypokażdymzgłoszeniu

12) PaleniepapierosównaterenieLiceumlubpodczasimprezorganizowanychprzez
Liceum,-10pkt-przydzielawychowawcaklasypokażdymzgłoszeniu

13)

Naganadotyczącanegatywnegozachowaniainnegoniżwyszczególnionewyżej,
-20pkt-przydzielawychowawcazakażdyprzypadek

6. Ocenę
zachowaniaustalasięwedługnastępującejskalipunktowej:

Wzorowe

100iwięcej

Bardzodobre

75-99

Dobre

50-74

Poprawne

25-49

Nieodpowiednie

0-24

Naganne

poniżej0

7. Jeżeli z punktacji wynika ocena wzorowa, ale uczeń otrzymał w okresie co

najmniej 5 punktów ujemnych za nieobecności nieusprawiedliwione, to uzyskuje
ocenębardzodobrą.
8. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który otrzymał w okresie co

najmniej10punktówujemnychzanieobecnościnieusprawiedliwione.
9. W przypadku rażącego naruszenia Statutu Liceum, uczeń może mieć wystawioną

ocenęnagannąz pominięciempunktowejskalioceniania.
10. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ilości punktów otrzymanych ze średniej

punktówokresuIiII.
11. Śródroczna
irocznaocenaklasyfikacyjnazachowanianiemawpływuna:

1)ocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych;
2)promocjędoklasyprogramowowyższejlubukończenieLiceum,z
zastrzeżeniem§51ust.14
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Dostępnośćwewnątrzszkolnych
zasad
oceniania
§62
Wewnątrzszkolnezasadyocenianiasądostępnedlauczniównastronieinternetowej
Liceum,wbiblioteceszkolnej,udyrektoraLiceumorazwychowawcówklas,a
przedmiotowezasadyocenianiasądostępneuwicedyrektoraoraznauczycieli
poszczególnychprzedmiotów.

Rozdział
2.
Ukończenie
Liceum
§63

1. Uczeń
kończyLiceum,jeżeliwwynikuklasyfikacjikońcowej,naktórąskładająsię

roczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskanewklasie
programowonajwyższejorazroczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychzajęć
edukacyjnych,którychrealizacjazakończyłasięwklasachprogramowoniższychw
szkoledanegotypu,uzyskałocenyklasyfikacyjnewyższeodocenyniedostatecznej.
2. Uczeń
kończyLiceumzwyróżnieniem,jeżeliwwynikuklasyfikacjikońcowejuzyskał

z
obowiązkowychzajęćedukacyjnychśredniąocen,conajmniej4,75orazconajmniej
bardzodobrąocenęzachowania.


Część
VIICeremoniałszkolny
§64

1. Liceum posiada sztandar - poczet sztandarowy uczestniczy w najważniejszych
uroczystościach szkolnych, jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz
ślubowanieklaspierwszych.
2. LogoLiceumtowizerunekDonKichotanakoniuobwiedzionynazwąszkoły.
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3. DotradycjiLiceumnależyorganizacjauroczystegoŚlubowaniaklasI,Wigilii
klasowych,balustudniówkowegozprogramemartystycznym,plenerów,wystaw
poplenerowychikońcowychklasplastycznych,FestiwaluLudziAktywnych
KulturalnieFLAK,wyjazduintegracyjnego.

§65
1.NagrodywręczanepodczasuroczystościzakończeniarokuszkolnegoorazukończeniaLiceum:
1)NajlepsiuczniowiewLiceum(średnia4,75iminimumbardzodobrezachowanie);
NagrodaRadyRodziców-książka+nagrodafinansowa
2)Najlepszafrekwencja(najlepsze10osóbwszkolezfrekwencjąniemniejszą
niż
98%iusprawiedliwionymigodzinami);Nagroda–dyplom
3)DziałalnośćnarzeczLiceumiśrodowiskaszkolnego(np.Flak,samorząd
uczniowski,funduszstypendialny,imprezycharytatywneiartystycznewszkole,
TVitp.);Nagroda-wiatraki(opiekunemnagrodyjestp.pedagog)
4)

Sportowcy (uczniowie klas trzecich - statuetki; uczniowie klas pierwszych i drugich

- dyplomy z informacją o wynikach); w pierwszej kolejności wychodzą finaliści WOM z
informacjąoStypendiumDzielnicyMokotówzawynikisportowe.
5) Za postępy w nauce - do nagrody uczniów typują zespoły przedmiotowe - nagroda
fundowanaprzezRadęRodziców
2. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego lub ukończenia Liceum dyrektor informuje o
przyznanychstypendiachinagrodachpozaszkolnych:
1)StypendiumPrezesaRadyMinistrów
2)StypendiumDzielnicyMokotówzawynikiwnauceisukcesysportowe
3)NagrodaRadyRodziców-Olimpijczycy(finaliściilaureaciolimpiadprzedmiotowych)
4)Informacjaosukcesachuczniówwinnychkonkursach
3.Nagrodywręczanewklasachprzezwychowawcę:
1) Trójka klasowa lub według uznania wychowawcy, trzech innych uczniów, którzy swoją pracą i
zaangażowaniem w sposób szczególny wyróżnili się na tle klasy; Nagroda: dyplom + gadżet z
logoLiceum.
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2) Jeżeli w danej klasie żaden uczeń nie uzyskał średniej 4,75 i minimum bardzo dobrego
zachowania wychowawca nagradza ucznia z najwyższą średnią w danej klasie i minimum bardzo
dobrym zachowaniem - w przypadku gdy 2 osoby (i więcej) mają taką samą najwyższą średnią i
bardzodobrezachowanie-wręczamy2nagrody(iwięcej);Nagroda:Dyplom.

Część
VIII
Postanowieniakońcowe
§66
1.
LiceumużywapieczęciurzędowejzawierającejpełnąnazwęLiceum.
§67
1.
Liceumprowadziiprzechowujedokumentacjęzgodniezodrębnymiprzepisami.
2. Liceum prowadzi dokumentację nauczania (z wyjątkiem zajęć dodatkowych) wyłącznie
w
formieelektronicznejzazgodąorganuprowadzącego.
3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Liceum informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od
rodzicówopłaty,bezwzględunapostaćisposóbprzekazywaniatychinformacji.
4.
ZasadyprowadzeniaprzezLiceumgospodarkifinansowejokreślająodrębneprzepisy.
§68
1. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia w
formietekstujednolitego.
2. Statut obowiązuje całą społeczność Liceum: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych
pracownikówLiceum.
3.
SprawynieujętewStatucieLiceumokreślanesąprzepisamiprawaogólnego.

87

