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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ I
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE
§1
1. Liceum Ogólnokształcące w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica, ul. Sportowa 1
jest szkołą publiczną działającą na podstawie:
1) Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
2) Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20
listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm.);
5) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
6) Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
7) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3, poz.19 );
8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej ( Dz. U. 2002 nr 100. poz. 908);
9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017
poz. 649);
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.
U.
2017 poz. 671)
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356);
12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639);
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 1611);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603);
15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591);
16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534);
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2018 poz. 1485);
18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616);
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19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2020,
poz. 1537)
20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. 2017 poz. 1569);
21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 z późn. zm.);
22) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. 2009, nr 139, poz. 1130)
23) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).
24) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018, poz.1533)
25) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
indywidualnego
obowiązkowego
przygotowania
przedszkolnego
dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. 2014 poz. 1157).
26) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U.
2021, poz.1570)
27) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 639)
28) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356)
29) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. 2018, poz. 1679)
30) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. 2021, poz.1533)
31) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
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dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. 2022, poz.609)
32) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373)
33) Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U.194, poz.591, opracowano na
podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz.
1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr
232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, 1342.)
34) niniejszego statutu
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Liceum
Ogólnokształcącym,
2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
4) szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Starej Kamienicy
§2
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica, ul.
Kamienicka 11, kod pocztowy 58-512
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
3. Fundusze potrzebne na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły
są przekazywane przez organ prowadzący, mogą też pochodzić z darowizn podmiotów
prawnych i osób fizycznych.
4. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
§3
1. Liceum Ogólnokształcące prowadzi 4-letni cykl kształcenia na podbudowie szkoły
podstawowej oraz o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, pozwala
osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego.
2. W szkole mogą być tworzone klasy o kierunkach kształcenia z przedmiotami na poziomie
rozszerzonym, w zależności od zainteresowań uczniów i potrzeb środowiska Realizacja
przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym odbywa się zgodnie
z wytycznymi zawartymi w stosownym rozporządzeniu MEN.
Ostateczny termin wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
przedmiotów uzupełniających oraz warunki określające możliwości ich zmiany są
zawarte w odrębnym regulaminie.
3. W szkole mogą być tworzone klasy terapeutyczne dla uczniów wymagających
dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej
z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole wynikające z zaburzeń rozwojowych
lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia
ucznia pomocą w tej formie, jak również oddziały integracyjne dla uczniów z
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
1) O utworzeniu oddziału integracyjnego w szkole decyduje dyrektor szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym. Posiadane przez uczniów orzeczenie o
kształceniu specjalnym nie przesądza o obowiązku tworzenia oddziału
integracyjnego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może
odmówić utworzenia oddziału integracyjnego w trakcie trwania roku szkolnego.
2) Celem oddziałów integracyjnych jest:
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów o różnych indywidualnych
możliwościach psychofizycznych w sferze poznawczej, społecznej, edukacyjnej oraz
emocjonalnej,
- kształtowanie postaw tolerancji, empatii, akceptacji oraz szacunku,
- integracja młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością klasową oraz szkolną.
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3) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 uczniów, w tym
nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
4) Jeżeli dziecko uczęszczające do oddziału integracyjnego uzyska orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie
roku szkolnego, dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów niepełnosprawnych
w danym oddziale, powyżej określonej liczby uczniów, ale nie więcej niż o 2.
Wymaga to zgody organu prowadzącego oraz zasięgnięcia opinii
rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do tego oddziału.
5) Oddział integracyjny z liczbą uczniów wymienionych w punktach 4 oraz 5 może
funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
6) Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich
rodziców/opiekunów prawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
7) Dyrektor szkoły ma prawo organizować spotkania grupowe i indywidualne z
kandydatami do nowo tworzonego oddziału. Istotne jest, by podczas doboru uczniów
do oddziału integracyjnego dokonać rozeznania
odnośnie uprzedniego
funkcjonowania ucznia w środowisku klasowym i włączyć ucznia z
niepełnosprawnością do zespołu, z którym był zintegrowany na wcześniejszym etapie
edukacyjnym. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
8) Klasa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli - wychowawcę klasy
i nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego.
9) Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen śródrocznych
i rocznych formułowane są odrębnie dla każdego ucznia objętego kształceniem
specjalnym.
10) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem
specjalnym dotyczy: zakresu treści nauczania, form prezentowania wiedzy; zasad
sprawdzania wiedzy i umiejętności; ilości zadawania prac domowych.
11) Kryteria oceniania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają
indywidualne możliwości tych uczniów.
12) Szczegółową organizację pracy oddziału integracyjnego, w tym organizację
kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, określają odrębne przepisy.
13) Rodzice/opiekunowie uczniów klasy integracyjnej zobowiązani są do ścisłej
współpracy z nauczycielami w zakresie postępów w nauce, diagnozy i terapii dziecka.
Odmowa tej współpracy może skutkować przeniesieniem dziecka niepełnosprawnego
do klasy ogólnodostępnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna.
4. Zasady oceniania uczniów w klasie integracyjnej:
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
2) Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanej przez siebie podstawy programowej nauczania oraz o sposobach
sprawdzania poziomu wiadomości ucznia.
3) O wymaganiach edukacyjnych i ocenianiu uczniów posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego informuje rodziców pedagog specjalny, nauczyciel
współorganizujący kształcenie integracyjne lub wychowawca klasy po dokonaniu
obserwacji ucznia przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w trakcie
pierwszych dwóch miesięcy nauki ucznia w szkole.
4) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
7

5) Ze szczegółowymi kryteriami oceniania zapoznają ucznia i jego rodziców
nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
6) Ogólne kryteria oceniania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego:
a. Ocena celująca: uczeń posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w
konkursach, wzbogaca swoja wiedzę w miarę swoich możliwości.
b. Ocena bardzo dobra: uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje zadania dodatkowe, samodzielnie wyszukuje
wiadomości ze źródeł wskazanych przez nauczyciela, jest zawsze przygotowany do
lekcji, odrabia prace domowe i opanował materiał przewidziany programem.
c. Ocena dobra: uczeń potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł
informacji, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe
zadania teoretyczne i praktyczne, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o
większym stopniu trudności, jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe.
d. Ocena dostateczna: uczeń wykonuje typowe zadania według schematów, pracuje
chętnie na miarę sowich możliwości, wymaga ukierunkowania pracy, opanował
podstawową wiedze pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień na
poziomie podstawowym.
e. Ocena dopuszczająca: uczeń wymaga wsparcia ze strony nauczyciela przy
wykonywaniu elementarnych zadań, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu
trudności, wymaga ciągłego nadzoru przy pracy, stara się być przygotowany do lekcji,
wymaga ukierunkowania toku aktywności własnej.
f. Ocena niedostateczna: uczeń nie wykonuje zadań domowych, nie jest aktywny na
lekcji, niechętnie pracuje pod kierunkiem nauczyciela, często jest nieprzygotowany do
lekcji (brak podręcznika, zeszytu, przyborów szkolnych), nie jest w stanie nawet z
pomocą nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykazuje
zainteresowania nauką, jest bierny i przejawia lekceważący stosunek względem
obowiązków szkolnych, nie korzysta z pomocy wskazanych przez nauczyciela, nie
poprawia ocen negatywnych, nie nadrabia zaległości i braków w wiedzy i
wiadomościach szkolnych,
7) W każdym z powyższych wymagań należy uwzględnić wkład pracy i zaangażowanie
ucznia.
8) Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów i testów dla uczniów z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego:
- 100- 96 %- celujący
- 95 – 91 % - bardzo dobry,
- 90 – 70 % - dobry,
- 69 – 50 % - dostateczny,
- 49 – 31 % - dopuszczający,
- 30 – 0 % niedostateczny
9) Ogólne kryteria oceniania pozostałych uczniów w klasie integracyjnej:
a. ocena celująca: uczeń opanował wszystkie treści i umiejętności zawarte w
podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)
b. ocena bardzo dobra: uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte
programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do
rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;
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c. ocena dobra: uczeń poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, rozwiązuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
d. ocena dostateczna: uczeń opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe,
użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na
wyższym poziomie
e. ocena dopuszczająca: uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające
świadome korzystanie z lekcji, rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe
zadania teoretyczne i praktyczne;
f. ocena niedostateczna: uczeń nie opanował poziomu wymagań koniecznych,
nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela wykonać zadań o elementarnym
stopniu trudności, nie wykazuje zainteresowania nauką, jest bierny i przejawia
lekceważący stosunek względem obowiązków szkolnych, nie korzysta z pomocy
wskazanych przez nauczyciela, nie poprawia ocen negatywnych, nie nadrabia
zaległości i braków w wiedzy i wiadomościach szkolnych,
10) Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów i testów
-poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
-31% - 50% - dopuszczający
-51% - 70% - dostateczny
-71% - 90% - dobry
- 91% - 99% - bardzo dobry
-100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący
5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą
kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§4
1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w
przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju
intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia,
przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.
2. W szczególności szkoła:
1) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym
świecie,
2) kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w
nauce,
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
przygotowania się do kształcenia przez całe życie,
4) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i
fizycznego poprzez:
a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,
b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole,
d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych
poglądów,
f) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
g) uzyskanie świadectwa dojrzałości,
9

h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,
i) poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów i
indywidualnego toku nauczania.
5) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:
a) prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem fizycznym i
moralnym,
b) humanizm – braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i szacunek
dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość,
c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu,
d) poczucie i urzeczywistnianie sprawiedliwości,
e) swoboda myśli, sumienia, wyznania, tolerancja światopoglądowa, poszanowanie odmienności
(nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno-moralnych),
f) poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego,
g) godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą pracą,
h) prawo do edukacji i kultury,
i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
§5
Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
§6
1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.
1) 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 i efektów kształcenia
dla zawodu. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści
kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza
podstawę programową:
a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności,
formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
c) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
2) Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być
dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien
uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację
szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
3) Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
4) Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub
we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program
opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora
(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do
programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie
wprowadzenia zmian;
5) Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej
"programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na
wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na
wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
6) Program nauczania zawiera :
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia
ogólnego, a w przypadku kształcenia zawodowego – treści nauczania w formie efektów
kształcenia dla danego zawodu;
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c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
w jakich program będzie realizowany;
d) opis założonych osiągnięć ucznia;
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
7) Wniosek, o którym mowa w ust. 4 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym
roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca
poprzedniego roku szkolnego;
8) Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru
pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez
nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program
spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie
innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i
kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest
przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;
9) Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu
z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb
edukacyjnych uczniów;
10) Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;
11) Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w
terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Dopuszczone programy
nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z
rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany
program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np.
PNLO1/2019. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania do dnia 1
września każdego roku;
12) Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji
dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym.
Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rad pedagogicznych w terminie do 30 czerwca
każdego roku.
13) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej.
14) Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dopuszcza dyrektor szkoły
§7
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stanowi ogół działań, jakie podejmuje
szkoła celem przygotowania uczniów do wyboru zawodu, jak również dalszego poziomu i
kierunku kształcenia.
2.Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:
1) wybór zawodu jest długotrwałym procesem, stanowiącym podsumowanie
wieloletnich decyzji,
2) na wybór zawodu składają się miedzy innymi następujące elementy: wiedza
dotycząca indywidualnych predyspozycji i umiejętności, świata zawodów i rynku pracy,
ścieżek edukacyjnych, jak również preferencje edukacyjne i zawodowe
3)uwarunkowane wewnętrznie (np. cechy osobowości, temperament, zdolności) i
zewnętrznie (np. doświadczenia, otoczenie społeczne),
4)aktywność własna oraz wpływ otoczenia, szkoła obok rodziny ucznia jest
środowiskiem mającym istotny wpływ na podejmowanie przez młodzież decyzji edukacyjnych,
3. Założenia WSDZ:
1) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych przez szkolnego doradcę zawodowego.
2) Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół).
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3) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom
i ich rodzicom.
4) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów
w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.
5) Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy.
6) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie
spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z
uczniami.
7) Współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System
Doradztwa Zawodowego tj. centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradnią
psychologiczno –pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy, itp.
8) Organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi.
9) Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego
kierunku kształcenia czy zawodu.
§8
Program wychowawczo-profilaktyczny
1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczoprofilaktycznym opracowanym na podstawie corocznych analiz czynników ryzyka i czynników
chroniących przez Radę Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną.
2. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
z
uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je na zebraniach
rodziców.
3.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez
cały okres funkcjonowania klasy.
4.Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
5. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyjętego w szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy w współpracy z
lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji
między
rówieśnikami;
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
6) prowadzenie profilaktyki uzależnień.
6. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrektora szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu
rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i
materialnych,
c) organizację wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub
psychologa szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez wychowawcę, pedagoga lub
przedstawiciela dyrekcji,
f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej,
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na
podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
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2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków
rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
a) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
b) indywidualizację procesu nauczania.
3) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi
w Dziale III statutu szkoły.
7. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z organizacyjno-porządkowe, harmonogram
pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i
trwa do zakończenia zajęć w szkole;
3) 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, których program tego
wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach w pracowniach i innych
przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor
szkoły co najmniej raz w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu szkoły;
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych;
17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
18) wyposażenie pomieszczeń szkoły (pokój nauczycielski, zaplecze hali sportowej) w apteczki
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
udzielania tej pomocy;
19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym
uczniów niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren szkoły;
21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się
może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
8. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich
zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o jego
bezpieczny pobyt w szkole.
DZIAŁ II
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
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§9
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada pedagogiczna,
3) Rada rodziców,
4) Samorząd uczniowski.
2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami,
współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.
ROZDZIAŁ I
DYREKTOR SZKOŁY
§ 10
1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy
szkoły.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz
skreślenia z listy uczniów, jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli, jest Wójt Gminy Stara Kamienica
5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród,
odznaczeń.
6. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i
samorządem uczniowskim.
7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły w
celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz
szkoły,
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i uczniów,
oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy,
4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz
omawiania trybu i form ich realizacji.
§ 11
1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i Samorządem uczniowskim,
5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej,
6) tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz powoływanie ich
przewodniczących,
7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
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8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej,
finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
13) skreślanie ucznia z listy uczniów,
14) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
działalności szkoły,
15) wstrzymywanie wykonania uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania,
17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego,
18) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły,
19) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
20) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym,
21) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
22) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
23) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych,
24) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
25) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty,
26) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom,
2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustaw – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy,
należy w szczególności:
1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły,
3) powierzanie stanowiska wicedyrektora, a także odwoływanie z niego,
4) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
5) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
6) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status
pracowników samorządowych,
7) sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole,
8) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
9) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich
kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
10) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
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11) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
12) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę,
14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
ROZDZIAŁ II
RADA PEDAGOGICZNA
§ 12
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego.
2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły dla młodzieży w zakresie realizacji
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
§ 13
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest
odrębnym dokumentem.
§ 14
1. Rada obraduje na zebraniach.
2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
2) organu nadzoru pedagogicznego,
2) organu prowadzącego szkołę,
3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
§ 15
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
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5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w
szkole,
6) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich
do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania.
7) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
8) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,
9) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,
10) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.
3. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut,
2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora, a do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska
kierowniczego w szkole,
3) wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią programu
wychowawczo-profilaktycznego.
4) typuje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
§ 16
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał z zakresu kompetencji stanowiących,
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 17
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz słuchaczy, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.
3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a
także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

ROZDZIAŁ III
RADA RODZICÓW
§ 18
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
2. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z
Radą Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
§ 19
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
2) wspieranie działalności statutowej szkoły,
3) typowanie przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
szkoły,
4) możliwość przekazywania Wójtowi Gminy Stara Kamienica oraz Dolnośląskiemu
Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.
2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczoprofilaktyczny.
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3. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady
rodziców określa jej regulamin.
ROZDZIAŁ IV
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 20
1. W Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy
uczniowie szkoły.
2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny z
niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem.
§ 21
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły:
2. Do kompetencji samorządu w szczególności należy prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady
wolontariatu) oraz Rzecznika praw ucznia,
7) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
3.Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
4.Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do
treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi
niezwłocznej.
5. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20%
uczniów szkoły.
6.W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5, stosuje się następującą procedurę:
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do
objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi
Szkoły;
2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród
uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym
funkcje kierownicze w szkole;
3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące
w Szkole stosuje się odpowiednio.
7.Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
8.Szkolna Rada Wolontariatu:
1) Szkolna Rada Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
2) Wolontariuszem może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę
rodzica/opiekuna ustawowego na działalność wolontariusza. Do Wolontariatu mogą być wpisani
uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów,
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którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela –
koordynatora.
3) Cele działania Szkolnej Rady Wolontariatu;
a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
b) promowanie idei wolontariatu;
c) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
d) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii,
życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
e) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
f) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
4) Wolontariusze:
a) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie
pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
b) warunkiem przystąpienia do wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do
której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
c) wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troską o innych;
d) wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
5) Struktura organizacyjna Szkolnej Rady Wolontariatu.
a) Samorząd Uczniowski w głosowaniu jawnym ze swojego składu wyłania 5 osobową
Szkolną Radę Wolontariatu;
b) wybory Szkolnej Rady Wolontariatu przeprowadza się we wrześniu każdego roku
szkolnego na pierwszym zebraniu organizacyjnym SU;
c) do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza
koordynatora.
d) Podsumowanie działalności, odbywa się na apelu SU w ostatnim tygodniu nauki.
6) Formy działalności:
a) działania na rzecz środowiska szkolnego;
b) działania na rzecz środowiska lokalnego;
c) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
7) Na każdy rok szkolny opiekun SU - SZRW wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 8)
Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność SZRW podawane są do publicznej
wiadomości na stronie szkoły www.szkola.sztarakamienica.pl w zakładce SU.
9) Nagradzanie wolontariuszy:
a) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności;
b) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu i
społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia,
c) formy nagradzania: pochwała dyrektora na szkolnym apelu, przyznanie dyplomu,
wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, pisemne podziękowanie do rodziców,
wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie
ukończenia szkoły.
ROZDZIAŁ V
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 22
1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami,
współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.
2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia i
wzajemnego poszanowania.
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3. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem zainteresowane strony
zgłaszają Dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające do usunięcia przyczyn
konfliktu.
4. Spory między nauczycielem a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać Rada
Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
5. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i
planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania przedstawicieli w/w organów.
§ 23
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych
młodzieży.
2. Formy współdziałania:
1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami dla
zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
2) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy i innymi
nauczycielami,
3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w
nauce, a także przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
3. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) udzielania pomocy materialnej,
6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz
kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.
DZIAŁ III
ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ I
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 24
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
§ 25
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący.
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje
całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
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2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i
specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej,
2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz
planu finansowego szkoły,
3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
§ 26
1. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa organizację
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej –
ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
3. W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 27
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i
rodziców,
8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z
realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole
polega na:
1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych,
3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem
odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć,
5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
21

4. Celem
pomocy
psychologiczno-pedagogiczna
jest
rozpoznawanie
możliwości
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych
uczniów, wynikających z :
1)
z niepełnosprawności;
2)
z niedostosowania społecznego;
3)
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)
z zaburzeń zachowania lub emocji;
5)
ze szczególnych uzdolnień;
6)
ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7)
z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)
z choroby przewlekłej;
9)
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
w szczególności:
a) pedagog
b) terapeuta,
c) oligofrenopedagog
d) socjoterapeutka
e) nauczyciel współorganizujący kształcenie
6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania
pedagogiczne, których celem jest:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;
3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy,
4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności udzielanej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
7. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w ust.
1:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) poradnia psychologiczno – pedagogiczna;
4) dyrektor szkoły;
5) pielęgniarka szkolna;
6) pracownik socjalny;
7) asystent rodziny;
8) nauczyciel, wychowawca lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem;
9) kurator sądowy.
8. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się
wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się
wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
9. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia
3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
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5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej
6)porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w
godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga;
7)porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w
godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga oraz w wyznaczonych godzinach dyżuru
nauczycieli. Godziny dyżurów nauczycieli umieszcza się w tablicy ogłoszeń dla rodziców –
parter;
8)warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy semestr,
umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla
rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca;
9)porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego –w przypadku potrzeby
indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.
9. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami.
1) W szkole powołuje się Zespół ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem
niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Uczniów.
2) W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu oraz
nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
3) Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.
4) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:
a) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
b) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z
uczniem, z tym, że w przypadku:
- ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
- ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
-ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym,
c) formy i metody pracy z uczniem;
d) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
e) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
f) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
6) Zespół, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi
współpracuje z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia lub w razie potrzeb z poradnią
psychologiczno –pedagogiczną .
7) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
8) O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie
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zawiadamia się rodzica/opiekuna prawnego ucznia w formie pisemnej. Wychowawca klasy
przekazuje niniejsza informację w formie pisemnej, której przyjęcie do wiadomości potwierdza
rodzic własnoręcznym podpisem.
9) Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program
Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w
nim zawartych. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju
ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.
10. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej pozostałym uczniom.
1) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także uczniom:
a) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
b) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
c) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w
przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie
zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.
2) Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która
polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi,
analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory
ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują
trudności / zdolności lub zaburzenia.
3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną
odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w
bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
4)Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z
uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację
na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin
planowanego zebrania jest odległy na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej otrzymany
komunikat zapisuje w Dzienniku Wychowawcy.
5) Wychowawca klasy informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o potrzebie objęcia
pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie
zapisu w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
6) W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę
pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia
rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii
nauczycieli uczących w klasie.
7) Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w
celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania
wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania
metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli
pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
8)Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych
nauczycieli, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym proponuje formy pomocy
psychologiczno –pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję wychowawca
klasy przedstawia dyrektorowi szkoły.
9)Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia
lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
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10) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
11) O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane
niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy sporządza
powyższą informację w formie pisemnej, której przyjęcie do wiadomości potwierdza rodzic
własnoręcznym podpisem.
12) Rodzic/ opiekun prawny ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno –
pedagogicznej swojemu dziecku. Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na udzielanie pomocy, składa
pisemne oświadczenie o rezygnacji z pomocy.
13)Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizowaniem i
świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
12. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z
rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
1)W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa
wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
2) W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i
uzdolnieniami uczniów.
3) Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i
ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką
nauczyciela.
13. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia
i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
14. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga
zgody rodzica.
15.Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w
formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy
własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
16.Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele
i
specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
17. W szkole zatrudniony jest pedagog i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb specjaliści,
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
18. Porad dla rodziców/ opiekunów prawnych i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb,
pedagog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
19. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych w celu
doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności
wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich
realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców/opiekunów prawnych.
20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Publiczna Poradnia –PsychologicznoPedagogiczna w Szklarskiej Porębie.
§ 28
Nauczanie indywidualne
25

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor
organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w
orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego
nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku
nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć
od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze
wskazaniami w orzeczeniu.
6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego
nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem
spełnienia łącznie dwóch warunków:
1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego
dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których
zajęcia są organizowane.
8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej,
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są
realizowane.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/
Wniosek , o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do dziennika elektronicznego, zaś dyrektor
szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
10. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres
pomocy psychologiczno –pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania .
11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.
12.1. Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w
funkcjonowaniu wynikające szczególnie ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich
zajęć edukacyjnych wraz z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu
nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych organizowana jest zindywidualizowana
ścieżka kształcenia.
2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są
realizowane:
1) wspólnie z oddziałem szkolnym
2) indywidualnie z uczniem
3. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje programy nauczania,
z dostosowaniem metod i form ich realizacji i jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze
stanu zdrowia.
4. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z
której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
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13. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna
prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z
którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.
§ 29
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
2.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
3.Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
4.Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5.Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z
zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
szkolnego.
6.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń - z tym , że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
2) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek
– za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
7.Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do
wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
8.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
9.W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
10.Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady
Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11.Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
12.W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu
nadzoru pedagogicznego.
13.Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
14.Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
15.Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i
ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
16.Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub
do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego
stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
17.Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą
i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
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18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub
2 godziny co dwa tygodnie.
19.Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
20.Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
21.Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
22.Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
23.Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane
w
ITN.
24.Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację
o
ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce
„Szczególne osiągnięcia ucznia”.
§ 30
1.Zasady współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i rodzicom/opiekunom
prawnym:
1) W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez
wychowawców oraz pedagoga organizuje współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
a także z i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców/opiekunów
prawnych i dzieci.
2) Korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne i nieodpłatne.
3) Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie mogą korzystać za pośrednictwem szkoły
z pomocy udzielanej przez instytucje działające w środowisku:
- Gminny/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( w tym asystenci rodzinni),
- Policję,
- Sąd Rodzinny,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Kuratorów sądowych– zawodowych i społecznych,
- Poradnie specjalistyczne i inne
§ 31
Organizacja nauki
1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Dyrektor szkoły.
4. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach
tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie
innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły.
5. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, których aktualna lista znajduje się na stronie
internetowej szkoły.
6. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą – Prawo
oświatowe.
§ 32
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych,
kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów,
ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
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2. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.
§ 33
1. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz
przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek,
obozów i wyjazdów.
2. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
§ 34
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według harmonogramu ustalonego
przez Dyrektora szkoły, dyżury nauczycielskie. Sposób pełnienia dyżurów określa przyjęty w
szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument.
2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynki i
teren szkolny monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami
informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”.
3. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele –
organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady
odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. W związku z tym
opiekę sprawuje:
1) przy wyjściu uczniów poza teren szkolny w obrębie gminy na zajęcia obowiązkowe lub
nadobowiązkowe – dla grupy do 24 uczniów – 1 opiekun, powyżej 24 uczniów – 1 opiekun na
każdych 15 uczniów,
2) przy wyjeździe poza teren gminy – dla grupy do 15 uczniów – 1 opiekun, powyżej 15
uczniów – 1 opiekun na każdych 10 uczniów,
3) na wycieczki turystyki kwalifikowanej, podczas kąpieli – według odrębnych przepisów.
4. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według przepisów ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji krajoznawstwa i turystyki
przez szkoły. Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i przedstawienia
Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia całości wymagalnej dokumentacji w terminie wskazanym
przez wymienionego Dyrektora.
5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
§ 35
Praktyki pedagogiczne
1.Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą z poszczególnymi
nauczycielami a szkołą wyższą.
§ 36
Działalność innowacyjna
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe,
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność
kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być
wprowadzona w całym gimnazjum, oddziale lub grupie.
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków
kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i
eksperymentalnych.
4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być
podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie
planowanych działań.
5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
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6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
§ 37
1.W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i
organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej.
§ 38
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe,
2) halę sportową,
3) bibliotekę,
4) gabinet terapii
5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
2. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji o
wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik jest
prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
ROZDZIAŁ II
BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 39
1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest interdyscyplinarną
pracownią szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz
słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów biblioteki
szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i
wykorzystywania informacji.
3. Biblioteka szkolna składa się z:
1) wypożyczalni literatury pięknej i lektur oraz multimediów,
2) wypożyczalni książek popularnonaukowych,
3) czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym i stanowiskami komputerowymi tworzącymi
pracownię multimedialną.
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
5. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice
uczniów.
7. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki, który jest odrębnym
dokumentem.
§ 40
1. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów,
2) przygotowaniu uczniów i słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym,
3) stwarzaniu uczniom i słuchaczom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
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2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów książek,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
6) organizowanie i propagowanie różnych imprez czytelniczych rozwijających wrażliwość
kulturową i społeczną (np. konkursy czytelnicze, spotkania literackie),
7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych
oddziałów,
8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
9) współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.
3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,
informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej,
2) publiczną biblioteką pedagogiczną i miejską biblioteką publiczną celem szerszego
propagowanie różnych imprez czytelniczych,
3) innymi instytucjami kulturalnymi miasta (muzeum, miejskim ośrodkiem kultury, centrum
kultury i sztuki).
DZIAŁ IV
SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY
ROZDZIAŁ I
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 41
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach urzędniczych,
pomocniczych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje
ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy o
pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.
§ 42
1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Wymienione stanowisko powierza i odwołuje z nich dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej oraz akceptacji organu prowadzącego.
3. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to stanowisko.
4. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora, za wyjątkiem spraw
finansowych i kadrowych.
§ 43
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej,
2) wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów,
3) wybór podręczników szkolnych,
4) prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczoprofilaktycznym,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
7) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów,
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8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
10) czynny udział w pracy Rady pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał,
11) współpraca z rodzicami,
12) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i
higieny pracy,
13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów,
14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów,
15) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole,
16) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy,
§ 44
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i słuchaczom, a
także współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się,
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej,
6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczoprofilaktycznym,
8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny
Radzie Pedagogicznej.
2. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia
roli zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego,
6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.
3. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy:
1. dokonanie diagnozy wstępnej ucznia poprzez zapoznanie się z dokumentacją;
2. opracowanie i realizacja wspólnie z innymi specjalistami Indywidualnego Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego;
3. prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej zgodnie z kwalifikacjami;
3. prowadzenie dokumentacji ucznia;
4. planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla ucznia;
5. prowadzenie zajęć w środowisku naturalnym, na licznych wycieczkach do miejsc
użyteczności publicznej (punkty usługowe, sklepy, instytucje, teatry, muzea, kina itp.);
6. ścisła współpraca z rodziną ucznia, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja),
pomoc w organizowaniu "grup wzajemnego wspierania";
7. stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy
warunków materialnych i wychowawczych;
8. opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, analizowanie wyników
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nauczania;
9. ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie kwalifikacji na kursach
aktualizujących wiedzę merytoryczną.
§ 45
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli,
zwanemu wychowawcą. W szczególnych przypadkach Dyrektor może powierzyć obowiązki
wychowawcy klasy dwóm nauczycielom (drugi nauczyciel jest zastępcą wychowawcy na czas
jego nieobecności) lub jednemu nauczycielowi wychowawstwo w dwóch klasach.
2. Funkcje wychowawcy Dyrektor powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą szczególne
okoliczności – prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o
zmianę wychowawcy lub nauczyciela. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być
podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym
stanowisku w terminie 28 dni od otrzymania wniosku.
§ 46
1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad,
wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia
zespołowego, które rozwijają i integrują oddział,
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i
koordynowanie działań wychowawczych,
5) współpraca z pedagogiem szkolnym,
6) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego
uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne,
7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,
8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie
sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,
9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału
w pracach na rzecz środowiska,
10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów,
11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej,
12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności
wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw
szkolnych,
13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy,
2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki
doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych
placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.
§ 47
1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe.
2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek
członków zespołu.
4. Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są:
1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków
szkolnych,
2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym,
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3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów,
4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych,
5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności z jakimi się
borykają,
6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania
odpowiedzialności za podjęte wybory.
5. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników z
danego przedmiotu,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu,
3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu,
3) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych,
4) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w
uzupełnianiu ich wyposażenia,
6) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły.
6. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły.
§ 48
1. W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi:
1) główny księgowy,
2) sekretarz szkoły,
3) księgowy
4) pracownicy obsługi (konserwator, sprzątaczki)
2. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych
i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i
administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
ROZDZIAŁ II
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 49
1. Uczeń ma prawo do:
1) otrzymywania informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) uzyskiwania wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych
przez wewnątrzszkolny system oceniania,
3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez
przedmiotowe systemy oceniania,
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) do poszanowania swej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny tok
lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
8) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorządy,
9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) nietykalności osobistej,
12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl
obowiązujących regulaminów,
34

14) korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje szkoła,
15) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach,
16) pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się.
§ 50
1. Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
2) godnie reprezentować szkołę,
3) respektować zasady współżycia społecznego i normy etyczne,
4) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników,
6) dbać o kulturę słowa,
7) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
8) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.
9) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, podczas uroczystości szkolnych
obowiązuje strój galowy (biała koszula, ciemne spodnie lub spódnica),
10) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
11) pisemnie usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności
(przez rodziców lub ucznia pełnoletniego),
12) korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i
odtwarzających obraz i dźwięk tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia
(poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym),
13) posiadać i prowadzić zeszyty przedmiotowe,
2. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w czasie
przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali papierosów oraz epapierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających).
§ 51
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły:
1. Uczniowie mogą posiadać telefon komórkowy.
2. Przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć
lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych itp.
3. Uczniowie w czasie przerwy mogą korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych.
4. Uczniowie przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność. W uzasadnionym
przypadku mogą go zostawić w depozycie.
5. W razie nie przestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo
odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych.
6. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia Zostają oni
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych
związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
7. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do
szkoły. Jeśli wymaga tego określona sytuacja uczeń może kontaktować się z rodzicami
przez telefon w sekretariacie szkoły.
8. W przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień.
Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.
9. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych
pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody
§ 52
Zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności
1.Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na podstawie pisemnej informacji
rodzica lub prawnego opiekuna w terminie do jednego tygodnia po powrocie ucznia do
szkoły.
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2. Rodzic lub prawny opiekun może osobiście w rozmowie z wychowawcą uzasadnić
nieobecność dziecka w szkole.
3. Zwolnienie ucznia z jednej lub kilku zajęć edukacyjnych może nastąpić na pisemną
prośbę rodzica lub prawnego opiekuna przez wychowawcę lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia
4. Tylko rodzic jako opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności
ucznia pełnoletniego.
ROZDZIAŁ III
NAGRODY I KARY
§ 53
1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.
2. Nagrody i wyróżnienia:
1) pochwała na forum klasy,
2) pochwała na forum szkoły,
3) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,
4) wpisanie nazwiska ucznia w specjalnej księdze uczniów wyróżnionych,
5) nagrodę rzeczową lub pieniężną.
3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy,
Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie
wychowawca informuje jego rodziców.
4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do
Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora
szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z
uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej
udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią
wybranych organów szkoły.
5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 54
1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, a w szczególności uchybianie wymienionym
w statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej uczniowi karze
wychowawca informuje jego rodziców.
2. Uczeń może otrzymać następujące kary:
1) nagana wychowawcy klasy,
2) nagana dyrektora szkoły,
3) skreślenie ucznia z listy uczniów.
3. Karę nagany może udzielić wychowawca lub Dyrektor szkoły, natomiast skreślenia z listy
dokonuje tylko Dyrektor szkoły.
4. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach gdy uczeń:
1) przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, odurzenie lekami
psychotropowymi, narkotykami albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole,
2) rozprowadza wyżej wymienione środki,
3) demoralizuje innych uczniów,
4) w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio
zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku,
5) zachowanie ucznia w cyberprzestrzeni zagraża bezpieczeństwu innych i narusza normy
współżycia społecznego,
6) ma 30% nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.
5. Od kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora
w terminie 7 dni od daty jej udzielenia. Od kary nałożonej przez Dyrektora (poza skreśleniem z
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listy) przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor przed podjęciem
rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Odwołanie jest rozpatrywane w
terminie 14 dni od daty jego wpływu.
6. Skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której
przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał decyzję.
§ 55
1. Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składania
skarg pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej procedury:
1) powiadamia opiekuna samorządu uczniowskiego,
2) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją
rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły,
3) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni. Treść decyzji przekazuje się
wnioskodawcy.
DZIAŁ V
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 56
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

ROZDZIAŁ II
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 57
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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§ 58
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
2. Skala ocen z zajęć edukacyjnych
1)Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według
skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2)Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się
stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia
ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.
3)Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji,
aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania
plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy
Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej
wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów.
3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści i umiejętności zawarte
w podstawie programowej, czyli:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
a. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe,
b. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na
poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w
nowych sytuacjach;
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3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:
a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych,
czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i
absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych,
czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne
i
praktyczne;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań
koniecznych.
4. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności
wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.
5. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności
wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany
będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1) Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
a) prace pisemne:
-sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna
wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej
niż 2 godziny lekcyjne,
-kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich
lekcji, może być niezapowiedziana,
- referaty,
-zadania domowe
b) wypowiedzi ustne:
-odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
-wystąpienia (prezentacje),
-samodzielne prowadzenie elementów lekcji,
c) sprawdziany praktyczne,
d) projekty grupowe,
e) wyniki pracy w grupach,
f) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje
Power Point, plakaty, itp.,
g) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,
h) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu
itp.)
2) Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w
wymiarze tygodniowym:
-jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny
-dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny
-trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen
-cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen
3) Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania
punktów na ocenę:
poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
31% - 50% - dopuszczający
39

51% - 70% - dostateczny
71% - 90% - dobry
91% - 99% - bardzo dobry
100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący
4) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania
nauczyciel stosuje dostosowuje wymagania do możliwości ucznia.
5) Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów
przekładane.
6) Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie
później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej
nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym
stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania
zaległego sprawdzianu.
7) Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej z
nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”.
Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia
po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę niedostateczną.
8) Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu
oceny niedostatecznej.
9) Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
10) Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
np – uczeń nieprzygotowany,
bz – brak zadania,
11) Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w
terminie ustalonym przez nauczyciela :
a) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających
się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (szczegółowe zasady określają Przedmiotowe
Systemy Oceniania)
b) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.
12). Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu
pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
13) Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen
z przedmiotu, którego uczy.
14) Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak
zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się
zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak
zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy
Oceniania.
15) W jednym dniu nie może się odbywać więcej niż jeden sprawdzian.
16) Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w
terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac
pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt,
ferii.
17) Uczeń oraz jego rodzice otrzymują sprawdzian do wglądu w szkole w czasie
konsultacji nauczyciela.
18) Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić.
19) Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów
sprawdzania osiągnięć.
ROZDZIAŁ III
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INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWACH OCENIANIA
§ 59
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informują uczniów
oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informuje
uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 60
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
uczeń otrzymuje do wglądu w terminie 14 dni roboczych od daty napisania, w razie
usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) termin poinformowania o
ocenach ulega wydłużeniu o czas nieobecności nauczyciela. Jego rodzice otrzymują wymienione
prace do wglądu w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem uczącym przedmiotu.
2. Nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów, korzystając z
wybranych podanych niżej sposobów:
1) klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez dyrektora harmonogramu,
2) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),
3) korespondencja w zeszytach przedmiotowych ucznia według ustaleń nauczycieli,
4) informacja telefoniczna – potwierdzona zapisem w dzienniku,
5) informacja w dzienniku elektronicznym.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia w sposób ustny ustaloną ocenę.
ROZDZIAŁ IV
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
§ 61
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach
wskazanych przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
3. Ocena wiadomości i umiejętności uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego:
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzgledniających tę podstawę.
2) Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanej
przez siebie podstawy programowej nauczania oraz o sposobach sprawdzania poziomu
wiadomości ucznia.
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3) O wymaganiach edukacyjnych i ocenianiu uczniów niepełnosprawnych informuje rodziców
pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne lub wychowawca
klasy po dokonaniu obserwacji ucznia przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w trakcie
pierwszych dwóch miesięcy nauki ucznia w szkole.
4) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
5) Ze szczegółowymi kryteriami oceniania zapoznają ucznia i jego rodziców nauczyciele
poszczególnych przedmiotów.
6) Ogólne kryteria oceniania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
a. Ocena celująca: uczeń posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach,
wzbogaca swoja wiedzę w miarę swoich możliwości.
b. Ocena bardzo dobra: uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje zadania dodatkowe, samodzielnie wyszukuje
wiadomości ze źródeł wskazanych przez nauczyciela, jest zawsze przygotowany do lekcji,
odrabia prace domowe i opanował materiał przewidziany programem.
c. Ocena dobra: uczeń potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,
poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i
praktyczne, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności, jest
przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe.
d. Ocena dostateczna: uczeń wykonuje typowe zadania według schematów, pracuje chętnie na
miarę sowich możliwości, wymaga ukierunkowania pracy, opanował podstawową wiedze
pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień na poziomie podstawowym.
e. Ocena dopuszczająca: uczeń wymaga wsparcia ze strony nauczyciela przy wykonywaniu
elementarnych zadań, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, wymaga ciągłego
nadzoru przy pracy, stara się być przygotowany do lekcji, wymaga ukierunkowania toku
aktywności własnej.
f. Ocena niedostateczna: uczeń nie wykonuje zadań domowych, nie jest aktywny na lekcji,
niechętnie pracuje pod kierunkiem nauczyciela, często jest nieprzygotowany do lekcji (brak
podręcznika, zeszytu, przyborów szkolnych), nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela
wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykazuje zainteresowania nauką, jest
bierny i przejawia lekceważący stosunek względem obowiązków szkolnych, nie korzysta z
pomocy wskazanych przez nauczyciela, nie poprawia ocen negatywnych, nie nadrabia zaległości
i braków w wiedzy i wiadomościach szkolnych,
W każdym z powyższych wymagań należy uwzględnić wkład pracy i zaangażowanie ucznia.
7) Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów i testów dla uczniów z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego:
- 100- 96 %- celujący
- 95 – 91 % - bardzo dobry,
- 90 – 70 % - dobry,
- 69 – 50 % - dostateczny,
- 49 – 31 % - dopuszczający,
- 30 – 0 % niedostateczny
§ 62
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
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§ 63
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć, odpowiednio, z wychowania fizycznego lub
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
ROZDZIAŁ V
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA
§ 64
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz
ustaleniu okresowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i okresowej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego,
w terminie zakończenia pierwszego okresu nauki (do 30 stycznia).
3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
§ 65
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w
miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
ROZDZIAŁ VI
KLASYFIKACJA ROCZNA
§ 66
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
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2. W terminie 7 dni przed radą klasyfikacyjną roczną nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca
ma obowiązek poinformować uczniów i wychowawcę o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
3. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje poprzez dokonanie wpisu w
dzienniku elektronicznym.
4. Obowiązkiem rodziców jest śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym.
5. W przypadku czasowej nieobecności wychowawcy w pracy obowiązek poinformowania
rodziców spoczywa na zastępcy wychowawcy.

§ 67
1. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
2. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej
ani na ukończenie szkoły.
§ 68
1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali
wskazanej przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według skali wskazanej przepisami
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
§ 69
Ocenianie zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie
bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w
zachowaniu się ucznia.
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4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej
skali i zastosowanych skrótach:
1) wzorowe – wz,
2) bardzo dobre – bdb,
3) dobre – db,
4) poprawne – pop,
5) nieodpowiednie – ndp,
6) naganne – ng.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca
klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia
ustaloną ocenę.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W
przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję,
która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być
niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
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4)

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
13.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

Tryb ustalania oceny zachowania:
1) Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania.
Samoocena przedstawiona zostaje wychowawcy i jest elementem procesu wychowawczego.
2) Ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie uzyskanych przez
ucznia punktów i frekwencji oraz zasięgając opinii Rady Pedagogicznej.
3) Wychowawca przekłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym,
uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.
4) W wyjątkowych przypadkach ocena z zachowania może zostać zmieniona na
klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po gruntownej analizie przypadku
i
przedstawieniu stosownych przesłanek.
5) W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (np. kradzież, elementarne naruszenie
norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej
uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, kiedy był pod innym względem
wzorowy
6) Punkty przyznane za udział w zawodach sportowych, konkursach itp. do dziennika elektronicznego
wpisuje tylko i wyłącznie osoba odpowiedzialna za organizacje danego przedsięwzięcia bądź osoba
opiekująca się uczniami w trakcie zawodów, konkursów itp. będąca pracownikiem Zespołu Szkół w Starej
Kamienicy.

7) Roczna ocena zachowania stanowi średnią ocenę z I i II semestru.
8) Na ocenę z zachowania ma wpływ nieusprawiedliwiona absencja ucznia:
>5 godzin nieusprawiedliwionych= uczeń nie spełnia wymagań na ocenę wzorową,
6-10 godzin nieusprawiedliwionych= uczeń nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą,
11-20 godzin= uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dobrą,
21-30 godzin = uczeń nie spełnia wymagań na ocenę poprawną,
31-40 godzin= uczeń nie spełnia wymagań na ocenę nieodpowiednią.
9) Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania punktów w dzienniku elektronicznym w następującej formie:
krótkie uzasadnienie oraz ilość przyznanych punktów.
10) Strój szkolny:
a) Uczeń ma obowiązek dbania o schludność i czystość ubioru. Ubiór szkolny powinien być stosowny (
skromny, estetyczny ). Za niewłaściwe uważa się noszenie stroju odsłaniającego ramiona, talię i biodra.
Strój szkolny nie może sugerować akceptacji ideologii totalitaryzmu oraz zawierać elementów obraźliwych
bądź niecenzuralnych. Nakrycia głowy po wejściu do szkoły muszą być zdjęte.
b) Na uroczystościach szkolnych obowiązuje ucznia strój odświętny, ustalony tradycją szkoły: dziewczętabiała bluzka, czarna albo granatowa spódnica, sukienka lub spodnie; chłopcy- biała koszula i ciemne
spodnie lub garnitur.
c) W szkole niedozwolone są : ostry makijaż, kolczyki wpięte w usta, nos, brwi, policzki, ozdoby stwarzające
zagrożenie dla noszącego lub innych osób, posiadania farbowanych włosów.
d) Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły biżuterii i innych przedmiotów o dużej wartości materialnej
czy uczuciowej.
e) Odzież wierzchnią uczeń powinien zostawić w szatni szkolnej.
f) Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na właściwe obuwie sportowe.
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11) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład
komisji wchodzą:

a) dyrektor albo wicedyrektor;
b) wychowawca klas;,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
d) pedagog;
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
12) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od
oceny proponowanej przez wychowawcę.
13) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) wynik głosowania;
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
17. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Kryteria i punktacja ocen z zachowania
Waga pozytywnych zachowań:
Kultura osobista -dobre maniery, brak wulgaryzmów, szacunek
wobec innych uczniów, pracowników szkoły i klasy, godne i
taktowne zachowanie w szkole i poza nią
Kultura osobista na poszczególnych przedmiotach
Wywiązywanie się z zadań i pełnienie funkcji w szkole

Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, postępowanie
z dobrem społeczności szkolnej
Punktualność (punktowane osoby nie mające spóźnień raz w
semestrze przez wychowawcę)
Wzorowa frekwencja (punktowane osoby nie mające
opuszczonych więcej niż 16 godzin usprawiedliwionych , raz w
semestrze przez wychowawcę)
Inne zachowania (wskazać konkretne):działalność na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego, zaangażowanie w podejmowane
prace i inicjatywy, reprezentowanie klasy i szkoły, dbałość o

5 - 10 (raz na
semestr)
wychowawca
2 (nauczyciel
każdego
przedmiotu)
-10 – + 10
(raz na
semestr)
wychowawca
1 – 10
10
10

5 - 20
nauczyciele
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bezpieczeństwo i zdrowie
Punkty do dyspozycji wychowawcy: przygotowanie do lekcji,
wywiązywanie się z obowiązków ucznia, reagowanie na
polecenia pracowników szkoły, higiena osobista, dbałość o
własne mienie oraz innych osób itp.
Waga negatywnych zachowań:
Każde spóźnianie się na lekcje
Przeszkadzanie i zakłócanie lekcji online, niewykonywanie
poleceń nauczyciela: ( zachowanie uniemożliwiające lub
zakłócające przebieg lekcji.)
Niewykonywanie poleceń nauczyciela, brak podporządkowania
się zasadom obowiązującym w szkole
Brak kultury osobistej, aroganckie zachowanie, okłamywanie,
zachowania niegodne w szkole i poza nią
Brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
osób
Używanie telefonów komórkowych niezgodnie
z procedurami. Używanie na terenie szkoły urządzeń
elektronicznych do nagrywania, fotografowania, korzystanie z
Internetu naruszające godność innych osób lub szkoły
Jedzenie i picie na lekcji bez zgody nauczyciela
Opuszczanie terenu szkoły, niewłaściwe zachowanie podczas
przerwy
Brak wywiązywania się z powierzonych zadań
Inne zachowania (wskazać konkretne)
Brak odpowiedniego stroju galowego, odpowiedniego stroju
szkolnego oraz schludniej fryzury określonych w niniejszym
regulaminie.

1 - 30

-3
(-1) – (-20)

- 10 - -30
- 10
-10 - -50
- 10

-5
- 15
-10
-10 - -30
-5 - -10

14.2. Zasady oceniania zachowania w trakcie nauki zdalnej.
1. Ocena z zachowania to wyrażona przez szkołę opinia o wypełnianiu przez ucznia
obowiązków szkolnych, prezentowanej kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i
środowiska,
postawie
wobec
kolegów
i innych osób.
2.Uczeń rozpoczyna każdy semestr mając 150 punktów i jeśli do końca semestru nie straci
punktów otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Uczeń gromadzi punkty pozytywne i negatywne, które
są dodawane lub odejmowane od liczby wyjściowej. Ostateczna liczba punktów, w połączeniu z
frekwencją w semestrze, stanowi podstawę do wystawienia oceny semestralnej i rocznej.
3.Podczas trwania nauki zdalnej nauczyciel ocenia zachowanie ucznia, biorąc pod uwagę:
- jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie prac,
odpowiedzi do zadań poprzez dostępne środki przekazu tj.: e-dziennik, sms, zdjęcia prac, messenger,
email, rozmowy telefoniczne - nauczyciel uwzględnia problemy ucznia z Internetem i sprzętem
komputerowym, jeżeli taki fakt zgłosił
- przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój,
- staranność i poprawność wykonanych zadań
- przestrzeganie podstawowych zasad etyki internetowej, np. poprawne konstruowanie wiadomości
tekstowych, pamięć o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami i uczniami,
sposób kontaktowania się poprzez rozmowy telefoniczne lub wideorozmowy, np. stosowanie form
grzecznościowych, kultura wypowiedzi.
- bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych

- uwzględnienie oceny z I półrocza, np. kultura osobista, stosunek do koleżanek i kolegów,
pracowników szkoły, aktywność na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych
4.Punktacja na poszczególne oceny
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1)Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który uzyska w semestrze ponad 200 punktów z
zachowania. Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać poprzez wykonanie zadań
dodatkowych wyznaczonych przez wychowawcę (wychowawca dla uczniów chętnych może
przygotować zadania dodatkowe według pomysłu swojego lub ucznia)
2)Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskał w semestrze 150 punktów z
zachowania.
3) Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który zgromadził 100-149 punktów z zachowania.

4) Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który zgromadził 50-99 punktów z zachowania.
5) Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który zgromadził 0-49 punktów z zachowania.
6) Naganną ocenę otrzymuje uczeń, który zgromadził poniżej 0 punktów z zachowania.
Punkty ujemne:
- obraźliwe wpisy na czacie -10pkt
- zakłócanie toku lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie -10pkt
- prowadzenie rozmów na czacie w czasie zajęć -5pkt
- obraźliwe lub niestosowne awatary -10pkt
- nagrywanie przebiegu zajęć, wykonywanie zdjęć ekranów, rozpowszechnianie , upublicznianie w
Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji -20 pkt

5.Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który w ciągu semestru zdobył 100
punktów ujemnych, bez względu na zdobytą ilość punktów dodatnich.
6.Oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub
otrzymał naganę Dyrektora szkoły.
7.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z
podanymi skrótami:
1. wzorowe
-wz;
2. bardzo dobre bdb;
3. dobre
db;
4. poprawne
popr;
5. nieodpowiednie ndp;
6. naganne
ng.
Kryteria i punktacja ocen z zachowania
Waga pozytywnych zachowań:
Udział w zawodach i konkursach szkolnych

5 - 10

Udział w zawodach i konkursach szkolnych pozaszkolnych

5 - 20

Pełnienie funkcji w szkole (punktowane raz w semestrze przez
wychowawcę)
Czynny udział w organizowaniu imprezy szkolnej i inne
działania na rzecz szkoły
Punktualność (punktowane osoby nie mające spóźnień raz w
semestrze przez wychowawcę)
Wzorowa frekwencja (punktowane osoby nie mające
opuszczonych więcej niż 16 godzin usprawiedliwionych , raz w
semestrze przez wychowawcę)
Dodatkowa działalność pozaszkolna udokumentowana
zaświadczeniem (punktowana raz w semestrze przez
wychowawcę)
Punkty do dyspozycji wychowawcy
Waga negatywnych zachowań:
Każde spóźnianie się na lekcje (spóźnienie liczone jest, gdy

-10 – + 10
1 – 10
10
10

5 - 20

1 - 30
-3
49

uczeń spóźni się na lekcję do 5 minut )
Przeszkadzanie i zakłócanie lekcji online, niewykonywanie
(-1) – (-20)
poleceń nauczyciela : ( zachowanie uniemożliwiające lub
zakłócające przebieg lekcji.)
Niszczenie mienia kolegów lub szkolnego
- 10 - -30
Zaczepki, popychanie, wyzywanie, wulgarne słownictwo,
- 10
prowokowanie. Przejawy braku kultury osobistej, odnoszenie się
do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych
w sposób lekceważący i arogancki
Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią
-10 - -30
narażanie zdrowia własnego i innych, uleganie nałogom (między
innymi picie alkoholu, palenie papierosów, używanie
narkotyków, dopalaczy itp.), przynoszenie do szkoły
niebezpiecznych materiałów typu: petarda, laser, środki
chemiczne i inne, wyłudzanie. *
Używanie telefonów komórkowych niezgodnie
- 10
z procedurami. Używanie na terenie szkoły urządzeń
elektronicznych do nagrywania, fotografowania, korzystanie z
Internetu naruszające godność innych osób lub szkoły
Jedzenie i picie na lekcji bez zgody nauczyciela
-5
Opuszczanie terenu szkoły
- 15
Bójka, pobicie.*
- 10 - -50
Fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. zwolnienia,
-10 - -30
usprawiedliwienia, dopisywanie/ poprawianie oceny,
ingerowanie w notatki nauczyciela itp.)*
Brak odpowiedniego stroju galowego, odpowiedniego stroju
-5 - -10
szkolnego oraz schludniej fryzury określonych w niniejszym
regulaminie.
Kryteria i punktacja ocen z zachowania dla uczniów z orzeczeniami i opiniami
Waga pozytywnych zachowań:
Kultura osobista -dobre maniery, brak wulgaryzmów, szacunek
5 - 10 (raz na
wobec innych uczniów, pracowników szkoły i klasy, godne i
semestr)
taktowne zachowanie w szkole i poza nią
wychowawca
Kultura osobista na poszczególnych przedmiotach
2 (nauczyciel
każdego
przedmiotu)
Wywiązywanie się z zadań i pełnienie funkcji w szkole
-10 – + 10
(raz na
semestr)
wychowawca
Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, postępowanie
1 – 10
z dobrem społeczności szkolnej
Punktualność (punktowane osoby nie mające spóźnień raz w
10
semestrze przez wychowawcę)
Wzorowa frekwencja (punktowane osoby nie mające
10
opuszczonych więcej niż 16 godzin usprawiedliwionych , raz w
semestrze przez wychowawcę)
Inne zachowania (wskazać konkretne):działalność na rzecz
5 - 20
szkoły i środowiska lokalnego, zaangażowanie w podejmowane
nauczyciele
prace i inicjatywy, reprezentowanie klasy i szkoły, dbałość o
bezpieczeństwo i zdrowie
Punkty do dyspozycji wychowawcy: przygotowanie do lekcji,
1 - 30
wywiązywanie się z obowiązków ucznia, reagowanie na
polecenia pracowników szkoły, higiena osobista, dbałość o
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własne mienie oraz innych osób itp.
Waga negatywnych zachowań:
Każde spóźnianie się na lekcje
Przeszkadzanie i zakłócanie lekcji online, niewykonywanie
poleceń nauczyciela: ( zachowanie uniemożliwiające lub
zakłócające przebieg lekcji.)
Niewykonywanie poleceń nauczyciela, brak podporządkowania
się zasadom obowiązującym w szkole
Brak kultury osobistej, aroganckie zachowanie, okłamywanie,
zachowania niegodne w szkole i poza nią
Brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
osób
Używanie telefonów komórkowych niezgodnie
z procedurami. Używanie na terenie szkoły urządzeń
elektronicznych do nagrywania, fotografowania, korzystanie z
Internetu naruszające godność innych osób lub szkoły
Jedzenie i picie na lekcji bez zgody nauczyciela
Opuszczanie terenu szkoły, niewłaściwe zachowanie podczas
przerwy
Brak wywiązywania się z powierzonych zadań
Inne zachowania (wskazać konkretne)
Brak odpowiedniego stroju galowego, odpowiedniego stroju
szkolnego oraz schludniej fryzury określonych w niniejszym
regulaminie.

-3
(-1) – (-20)

- 10 - -30
- 10
-10 - -50
- 10

-5
- 15
-10
-10 - -30
-5 - -10

ROZDZIAŁ VII
UZYSKANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
§ 70
1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub rodzica
pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o
ocenie przewidywanej.
2. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia
nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel, kierując się
przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do
uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje
decyzję w terminie 2 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o
rozstrzygnięciu.
3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po
złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie
do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.
4. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na
początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie 2 dni
od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.
ROZDZIAŁ VIII
UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY
§ 71
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
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nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek jego
rodziców Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,
wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
§ 72
1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego wzór i
zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen zdającego.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione
zastrzeżenie.
3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, do którego może także być złożone uzasadnione zastrzeżenie.
4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest
ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie.
ROZDZIAŁ IX
ZASTRZEŻENIE DO OCENY ROCZNEJ
§ 73
1. Uczeń lub jego rodzice, mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2
dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 74
1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie
określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która w przypadku:
1) rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych,
2) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
§ 75
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1. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego.
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
szkoły.
3. Wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
ROZDZIAŁ X
EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 76
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego wzór i
zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen zdającego.
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
ROZDZIAŁ XI
PROMOWANIE UCZNIA
§ 77
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w
klasie programowo wyższej.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
ROZDZIAŁ XII
UKOŃCZENIE SZKOŁY
§ 78
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
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najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
ROZDZIAŁ XIII

Egzamin maturalny
§ 79
1. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.
2. Egzamin maturalny przeprowadza się dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i
średnich.
3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia dane
wymagania.
4. Szkoła przeprowadza egzamin maturalny na podstawie odrębnych przepisów.
5. Egzamin maturalny jest przeprowadzany 1 raz w ciągu roku, w okresie od maja do
września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.
6. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (CKE) i ogłasza go każdego roku na stronie internetowej CKE.
DZIAŁ VI
CZĘŚĆ KOŃCOWA
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 80
1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
2. Ceremoniał Szkolny, który jest odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt
państwowych i szkolnych w placówce.
§ 81
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określa ustawa o finansach
publicznych i ustawa o rachunkowości.
§ 82
1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania
ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają
przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
ROZDZIAŁ II
ZMIANA STATUTU
§ 83
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich pracowników oraz
uczniów i ich rodziców.
2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada
Pedagogiczna.
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3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady
Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt zmian w
statucie lub projekt statutu.
6. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego
nowelizacji.
7. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności
szkolnej:
1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie
internetowej szkoły,
2) nauczyciele – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece szkolnej,
3) rodzice – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
8.Statut obowiązuje w wersji znowelizowanej od 25 kwietnia 2022r.
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