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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r. poz. 467), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 502), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 373), 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach iplacówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280) 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

1.Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  jest szkołą publiczną działającą w strukturze  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25. 

2.Szkoła ma siedzibę w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. 

3.Szkoła używa pieczęci o treści:  

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. 

ul. Kilińskiego 25, 41 – 200 Sosnowiec 

REGON: 000738993    tel./fax 32 266 11 80 

 

4.Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:   

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Sosnowcu 

5.Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują  

odrębne przepisy. 

 

6.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec – miasto na prawach powiatu. 

7.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

8.Szkoła jest jednostką budżetową. 

9.Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz  

innych obowiązujących przepisów prawa. 

10.Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych pozwala osiągnąć wykształcenie średnie,   

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

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

1) słuchaczach – należy przez to rozumieć osoby dorosłe kształcące się w klasach Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłychw Sosnowcu. 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad słuchaczem niepełnoletnim, 
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3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły, 

4) szkole – należy przez to rozumieć  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychw 

Sosnowcu,  

5) dzienniku albo dzienniku klasowym- należy przez to rozumieć dziennik prowadzony 

w formie elektronicznej, 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
 

§2 Cele szkoły 

1.Kształcenie w szkole ma na celu: 

1)umożliwienie  słuchaczom uzyskanie wykształcenia średniego, 

2)przygotowanie do egzaminu maturalnego i możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, 

3)kształcenie przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia w społeczeństwie, a także 

umożliwienie słuchaczom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, 

4)formowanie u słuchaczy poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

5)rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

6)rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania, 

7)kształcenie oraz rozwijanie umiejętności współżycia w zespole, 

8)kształcenie oraz rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi 

i rozwiązywania problemów, a także dyskutowania i prezentowania poglądów, 

 

9)ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

10)rozbudzanie ciekawości poznawczej słuchaczy oraz motywacji do nauki, 

11)wyposażenie  słuchaczy w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

12)wspieranie słuchacza w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi 

edukacji, 
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13)wszechstronny rozwój osobowy słuchacza przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

14)kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz poczucia odpowiedzialności za zbiorowość, 

15)zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na  umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

16)ukierunkowanie słuchacza ku wartościom, 

17) rozwijanie troski o własne zdrowie, w tym o kondycję fizyczną i psychiczną, 

18)świadome stosowanie się do przepisów prawnych, w tym przepisów wewnątrzszkolnych. 

 

§3 Zadania szkoły 

1.Zadaniem szkoły w szczególności jest: 

1) planowa i prawidłowa realizacja programu nauczania, 

2)zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów 

edukacyjnych, 

3) zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii, 

4) przygotowanie słuchaczy do wyboru dalszego kierunku kształcenia w ramach systemu 

doradztwa. 

5) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

 

6) zapewnienie opieki i pomocy słuchaczom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, 

7) umożliwienie rozwijania umiejętności i zainteresowań słuchacza. 

2.Zadania w zakresie działalności szkolnej obejmują: 

1) wyposażenie słuchaczy w zasób wiadomości określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, 

2)kształtowanie umiejętności kluczowych wskazanych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, 

3) rozwijanie kompetencji oczekiwanych wobec absolwenta szkoły, 

4) nauczanie na poziomie pozwalającym na złożenie egzaminów państwowych i podjęcie 

dalszego kształcenia, 
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5) stworzenie wszystkim słuchaczom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, 

6)zapewnienie słuchaczom szczególnie uzdolnionym warunków do indywidualnego rozwoju 

zainteresowań i talentów zgodnie z uprawnieniami gwarantowanymi w przepisach prawa 

oświatowego, 

7)zapewnienie słuchaczom niepełnosprawnym warunków uczestnictwa w szkolnym procesie 

edukacyjnym, dostosowanym do ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności w formach 

określonych odpowiednimi przepisami prawa oświatowego, 

8)upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska, 

9) dbanie o prozdrowotne warunki nauki, 

10) kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury powszechnej.  

 

§4 Sposoby realizacji celów i zadań szkoły: 

1. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 

1) współdziałanie ze słuchaczem w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, 

 

2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju słuchacza, zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia, 

3)   w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoznawanie i zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza oraz rozpoznawanie 

indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza, wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową słuchacza i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, 

4)organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 



8 
 

5)    umożliwianie słuchaczom korzystania z bazy  dydaktycznej szkoły. 

 

2.Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) za bezpieczeństwo słuchaczy w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada  

nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

3.W  szkole  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze 

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

1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

2) porad i konsultacji, 

3) warsztatów i szkoleń. 

4. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, opiekunowie klas i 

specjaliści. 

5.Formy i sposób udzielania słuchaczowi pomocy, o których mowa w ustępie 3 i 4, regulują 

odrębne przepisy. 

 

 

§5 

1. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie 

organizowania działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej 

określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 
 

§6 

      1.W szkole funkcjonują następujące organy szkoły: 

1)  dyrektor, 

2)  rada pedagogiczna, 

3)  samorząd słuchaczy, 

 

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4384#P4384A6
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§7 Dyrektor szkoły 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor 

szkoły współpracuje z radą pedagogiczną  i samorządem słuchaczy. 

3. Dyrektor realizuje swoje działania przy pomocy wicedyrektorów.  

4. Dyrektor szkoły  w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,  

3) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

5) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

6) występuje z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

7) przydziela prace i zajęcia dodatkowe nauczycielom, w tym prace i zajęcia płatne 

ponad wynagrodzenie zasadnicze,  

8) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych,  

9) przyznaje dodatki do wynagrodzeń nauczycieli 

 

5. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także 

bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza 

jej siedzibą, 

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego oraz 

przedstawianie go Radzie Pedagogicznej;  

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

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności Szkoły;  

4) opracowywanie rocznych planów pracy;  

5) przygotowywanie projektów arkuszy organizacyjnych oraz aneksów;  

6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy oraz oczekiwań rodziców uczniów;  

7) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;  

8) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz 

wstrzymanie ich wykonania, w przypadku niezgodności z prawem;  

9) zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omówienie trybu i formy ich realizacji;  

10) zarządzanie finansami i majątkiem szkoły, dysponowanie środkami określonymi w 

planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe 

wykorzystanie  
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11) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument;  

12) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych przez Szkołę, z przepisami o ochronie 

danych osobowych;  

13) zapewnianie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów i słuchaczy;  

14) współpracę z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Szkoły;  

15)  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły  

16) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

17) współpraca z pielęgniarką/higienistką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad młodzieżą  

18) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

19) właściwa organizacja i przebieg egzaminu maturalnego;  

20) nadzór nad realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnegouwzględnionej w 

szkolnym zestawie programów nauczania   

21) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanych, zgodnie z obowiązującą procedurą, 

programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

22) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które obowiązywać będą 

od początku następnego roku szkolnego;  

        24) dokonywanie przeglądu technicznego szkoły nie rzadziej niż raz w roku,  

25) ustalanie grafikówdyżurów nauczycieli oraz zasad zastępstw w przypadku 

nieobecności nauczyciela, 

26) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w tym ustalanie, które 

spośród tych dni podlegają odpracowaniu,  

27) dokonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem 

tymi podręcznikami i materiałami,  

28) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych lub organizacyjnych, 

29) wykonywanie innych zadań, których obowiązek wykonywania przez dyrektora 

szkoły lub placówki przewidują przepisy prawa.  

 

 

§8 Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w 
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tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 

placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również 

przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub 

innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz 

sektorowych rad ds. kompetencji. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

słuchaczy i rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i zwołuje dyrektor. 

7. Dyrektor powiadamia nauczycieli o zebraniu rady pedagogicznej, najpóźniej na pięć dni 

przed planowanym zebraniem, poprzez umieszczenie informacji o tym zebraniu 

w księdze zarządzeń udostępnionej w szkole. 

8. Dyrektor może zwołać nadzwyczajne zebranie rady pedagogicznej. 

9. O nadzwyczajnym zebraniu rady pedagogicznej dyrektor powiadamia nauczycieli 

w sposób, który uzna za najbardziej celowy, przede wszystkim telefonicznie, przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej lub osobiście. 

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

11. Decyzje, opinie, wnioski i inne oświadczenia rady pedagogicznej wyrażane są w 

uchwałach.  

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

14. Rada pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności. 

15. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki 

7) przygotowanie projektu i uchwalenie statutu szkoły 

16. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym arkusz organizacyjny i tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć   

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

      6)  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów  

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym oraz przedstawiony przez  

nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania, 

7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, oraz zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania,  

8) program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,  

9) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w szkole. 

17. Rada Pedagogiczna posiada uprawnienia do: 

1) przygotowywania przezkomisję stałą rady pedagogicznej ds. planowania pracy szkoły, 

wiążących wytycznych do projektu planu szkoły przekazywanych dyrektorowi szkoły 

w terminie do końca lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, dla którego 

opracowuje się nowy plan pracy, 

2) zapoznania członków rady pedagogicznej z przygotowywanym przez dyrektora szkoły 

planem pracy w terminie 2 tygodni przed posiedzeniem rady, 

3) przygotowania przez komisję stałą rady pedagogicznej ds. planowania pracy szkoły 

opinii o przedłożonym do zatwierdzenia radzie projekcie planu pracy szkoły, 

4) zasięgania przez członków rady pedagogicznej opinii o klasyfikowanych słuchaczach 

u opiekunów klas, 

5) zapoznania przez dyrektora szkoły członków rady pedagogicznej z uzasadnieniem 

kandydatury na stanowisko wicedyrektora szkoły w terminie jednego tygodnia przed 

planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

6) wykonywanie innych zadań, których obowiązek wykonywania przez radę 

pedagogiczną bądź radę szkoły lub placówki przewidują przepisy prawa. 

18. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o  
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odwołanie osoby ze stanowiska dyrektora. 

19. Rada pedagogiczna może występować do dyrektora z wnioskiem o odwołanie osoby  

ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

20.Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora. 

 

§9 Samorząd słuchaczy 

1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin samorządu słuchaczy określa w szczególności jego strukturę organizacyjną, 

szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów, liczbę oraz sposób działania 

przedstawicieli Samorządu.  

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

6. Na  wniosek  dyrektora  szkoły  samorząd  słuchaczy  wydaje  postanowienie  dotyczące          

możliwości  skreślenia  słuchacza  z  listy  słuchaczy  Liceum  Ogólnokształcącego dla   

Dorosłych 

7. W celu wspierania działalności szkoły, samorząd słuchaczy może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek słuchaczy oraz innych źródeł.  
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§10 Współdziałanie organów szkoły 

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych 

im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły 

oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. 

2. Działające organy w szkole wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności.  

3. Organy, o których mowa w ust. 1, współdziałają poprzez wymianę informacji o 

działaniach i decyzjach. Poszczególne organy szkoły mogą zapraszać się wzajemnie 

na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów. 

4. Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach 

organizuje dyrektor szkoły. 

5. Organy, o których mowa w § 6 pkt.1, funkcjonują na podstawie uchwalonych przez 

siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem. 

 

§11 

1. Spory między organami szkoły rozpatrywane są na terenie szkoły z zachowaniem 

zasady obiektywizmu. 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 
 

§12 

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

1) plan pracy szkoły, 

2) arkusz organizacji szkoły, 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez szkolny zestaw programów nauczania 

oraz podręczników, który obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, a podstawową formą pracy – 

system klasowo-lekcyjny. 
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4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 

5. Nauka w szkole odbywa się w formie stacjonarnej. 

6. Szkoła może organizować, poza nauczaniem stacjonarnym, także nauczanie na odległość 

lub wykorzystywać obie te formy naprzemiennie. 

 

§13 Nauka zdalna 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszaniu zajęć w szkole, w razie wystąpienia:  

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

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

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

słuchaczami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

słuchaczy. 

2. O decyzji, o której mowa w ust. 1, dyrektor informuje organ prowadzący szkołę i 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Gdy zawieszenie zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. wprowadza 

się nauczanie zdalne nie później niż w 3 dniu zawieszenia zajęć. 

4. Kształcenie na odległość  i korespondencję ze słuchaczami i rodzicami (opiekunami 

prawnymi)słuchaczy niepełnoletnich  prowadzi się w oparciu o dziennik elektroniczny 

Librus. 

5. W dzienniku elektronicznym Librus wpisuje się tematy zajęć lekcyjnych, oceny 

uzyskane przez słuchaczy  oraz odnotowuje  obecność słuchaczy na zajęciach. 

6. Uczestnictwo słuchaczy na zajęciach może być potwierdzone: 

1) odebranie wiadomości mailowej przesłanej przez nauczyciela za pomocą 

dziennika elektronicznego; 

2) elektroniczną listą obecności z zajęć prowadzonych z wykorzystaniem platform 

komunikacyjnych (np. MS Teams); 

3) korespondencją mailową; 

4) kontaktem telefonicznym; 

5) przez podejmowanie przez słuchacza aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działań.  

7. Rozliczenie  obecności słuchacza odbywa się do dwóch dni roboczych od momentu  

rozpoczęcia lekcji. 

8. W przypadku braku możliwości kontaktu ze słuchaczem w wyznaczonym wcześniej 

terminie, treści objęte daną jednostką lekcyjną udostępniane są słuchaczom z 

możliwością ich realizacji w dowolnych godzinach. 

9. Do realizacji zajęć oraz przekazywania słuchaczom materiałów niezbędnych do ich  

realizacji nauczyciele wykorzystują: 

1) dziennik elektroniczny Librus, 
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2) platformy do komunikacji (np. MS Teams), 

3) komunikatory internetowe, 

4) strony internetowe, 

5) telefonię komórkową, 

6) materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl, 

7) materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych,  

8) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii. 

10. W przypadku braku możliwości realizacji kształcenia na odległość za pośrednictwem 

mediów elektronicznych, materiały edukacyjne, obejmujące materiał nauczania na 

dwa tygodnie nauki, dostarczane są  słuchaczowi drogą pocztową lub za 

pośrednictwem kuriera. Słuchacz przekazuje informacje zwrotne dotyczące realizacji 

zaleceń oraz wykonane prace drogą pocztową na adres szkoły, po każdym tygodniu 

przepracowanych zajęć, począwszy od dnia otrzymania materiałów edukacyjnych. 

11. Organizacja kształcenia zdalnego realizowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami 

higieny pracy umysłowej. 

12. Realizacja kształcenia prowadzona jest zgodnie z przyjętym w szkole planem 

nauczania oraz planem lekcji przy zachowaniu zasady łączenia przemiennego 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

13. Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i 

możliwości psychofizycznych słuchaczy, konieczności zapewnienia słuchaczom i 

rodzicom (prawnym opiekunom) słuchaczy niepełnoletnich  indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu 

kształcenia określają odrębne przepisy. 

 

§14 

1. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczeństwo oraz ochronę ich zdrowia i życia:  

1) w czasie pobytu w szkole poprzez: 

a) prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem nauczycieli, 

b) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego ich rozłożenia w 

każdym dniu, 

c) zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu;  

2) w czasie pobytu poza szkołą poprzez: 

a) przydzielanie opiekunów wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) w uzasadnionych przypadkach – zgłaszanie właściwym służbom autokarów 

wycieczkowych w celu dokonania kontroli technicznej, 
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c) zaopatrzenie słuchaczy w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej w 

czasie prac na rzecz szkoły lub środowiska. 

 

§15 Współpraca z instytucjami 

1. Szkoła prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny.Szkoła udziela pomocy słuchaczom z 

niepełnosprawnościami. 

2. Formą pomocy słuchaczom jest w szczególności organizacja zajęć dydaktycznych o 

charakterze  warsztatów i konsultacji.  

3. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez 

uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych 

stron słuchaczy. Działanie poradni ma na celu wspomaganie  edukacyjnej funkcji szkoły.  

4. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) słuchaczy 

niepełnoletnich, przekazując im informacje dotyczące nauczania. 

 

§16 

1. Szkoła prowadzi działalności innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania 

objęte działaniami innowacyjnymi. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na: 

1) informowaniu o celach i okresie trwania działań innowacyjnych, w szczególności na 

stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego szkołę, jak również 

korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej); 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) opiniowaniu i konsultowanie projektu działań innowacyjnych w dziedzinach 

stanowiących obszary wspólnych zainteresowań; 

 

§17 

1.  W budynku szkoły zapewnia się: 

1) oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych 

miejscach, 

2) odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sali lekcyjnej, 

3) odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest 

wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, 

4) zabezpieczenie schodów balustradami z poręczami, a stopni schodów powierzchnią 

antypoślizgową, 
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5) wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w odpowiedni sprzęt, 

6) wyposażenie biblioteki, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, wybranych pracowni 

przedmiotowych oraz zaplecza sali sportowej w apteczki.  

2.Wejście na teren szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na  

terenie osób nieuprawnionych. 

 

§18 

1. Słuchaczom jest udzielana pomoc materialna o charakterze motywacyjnym według 

regulaminu ustalonego przez Radę Miejską  w  formie: 

 

1) stypendium jako pomoc o charakterze motywacyjnym, udzielana przez dyrektora 

szkoły: 

a) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane słuchaczowi, który uzyskał 

wysoką średnią ocen,  ustaloną przez szkolną komisję stypendialną, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w okresie, za który przyznaje się to 

stypendium,  

 

§19 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna 

praktyki wyznacza dyrektor. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

§20 

1. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na: 

1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

2) omawianiu zasad bezpieczeństwa  na lekcjach organizacyjnych poszczególnych 

przedmiotów, 

3) umieszczaniu w pracowniach regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń 

mechanicznych i elektrycznych. 
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§21Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

1. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor 

szkoły. 

2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-

zawodowej poprzez włączenie w program wychowawczy szkoły rodziców oraz innych 

osób, grup i instytucji. 

4. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego 

potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej jako 

ważnego elementu funkcjonowania społecznego. 

5. Doradztwo zawodowe jest istotnym ogniwem i bezpośrednim wzmocnieniem edukacji, 

ponieważ: 

1) rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych 

decyzji oraz uświadamia konsekwencje dokonywanych wyborów, 

2) kształtuje u słuchaczy umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką 

adaptację oraz wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

6. Doradztwo zawodowe w orientacji zawodowej zakłada kształcenie i rozwijanie u 

młodzieży świadomości własnych możliwości psychofizycznych, kształcenie ustawiczne 

i zdobywanie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie ucznia do kreatywnego i 

mobilnego funkcjonowania zgodnie ze zmieniającymi się strukturalnymi zmianami na 

rynku pracy oraz przygotowanie ucznia do ewentualnej reorientacji zawodowej i 

samozatrudnienia. 

7. W oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego powstaje roczny plan 

pracy zawierający w sobie: cele, metody, techniki, zadania oraz formy ich realizacji i 

sposoby ewaluacji oraz terminy jego realizacji (harmonogram działań). 

8. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje głównie słuchaczy, jak 

również nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) słuchaczy niepełnoletnich 

9. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest tworzenie czynników 

zewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej (czynniki 

sytuacyjne  związane z wyborem zawodu) tak, aby pozytywnie wpływały na 

maksymalnie dużą grupę czynników wewnętrznych decydujących o trafnej decyzji 

edukacyjnozawodowej (czynniki dotyczące rozwoju ogólnego oraz cech 

indywidualnych). 

 

§22 

1. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

słuchaczom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie 

szkoły oraz zabezpieczenia budynku przed innymi zagrożeniami. 
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2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach szkoły: 

1) kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone na zewnątrz i wewnątrz 

budynku szkolnego, 

2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę, 

3) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 

14 dni, 

4) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona, 

5) nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia 

wykroczeń przeciwko uczniom, słuchaczom, pracownikom, innym osobom 

przebywającym na terenie szkoły lub przeciw mieniu szkolnemu. 

 

§23 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, wykonujące wszystkie jego 

obowiązki, 

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczne,wykonuje zadania zlecone przez dyrektora 

szkoły 

3) wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 
 

§24 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli,  oraz stosownie do potrzeb: nauczyciela 

wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych 

pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w 

ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 
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§25 Odpowiedzialność nauczyciela 

1. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej 

pracy. 

2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły polega w szczególności na: 

1) zapewnieniu bezpieczeństwa słuchaczom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych oraz podczas 

organizowanych wycieczek i uroczystości szkolnych; 

2) kontrolowaniu obecności słuchaczy(wpisy do dziennika  elektronicznego i kontrola 

podpisów słuchaczy na listach  w  formie  papierowej)oraz miejsca prowadzenia zajęć 

pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych 

formach doskonalenia; 

4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce 

dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania  poprzez planową realizację podstawy 

programowej oraz dostosowanego programu nauczania  w zakresie przydzielonych mu 

zajęć edukacyjnych zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz 

umiejętnościami; 

6) poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego słuchaczy oraz  rodziców  

(opiekunów prawnych) słuchaczy niepełnoletnich o: wymaganiach edukacyjnych 

niezbędnych do otrzymania przez słuchacza  semestralnych  ocen klasyfikacyjnych z 

prowadzonych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu 

nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy 

7) poinformowaniu słuchaczy oraz rodziców (opiekunów prawnych) słuchaczy 

niepełnoletnich o dopuszczeniu do egzaminów semestralnych 

8) przygotowaniu  tematów i zadań na egzaminy pisemne oraz zestawów pytań  na  

egzaminy  ustne 

9) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich słuchaczy; 

10) dostarczaniu rodzicom (opiekunom prawnym) słuchaczy niepełnoletnich informacji o 

postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach; 

11) prowadzeniu ze słuchaczami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów; 

12) realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy Szkoły na dany rok szkolny; 

13) wspieraniu każdego słuchacza w jego rozwoju, 

14) umacnianiu w słuchaczach   umiłowania ojczyzny,  poszanowania Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka, 

15) przypominaniu o postawach moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

16) traktowaniu słuchaczy z szacunkiem, 

17) wykorzystywaniu w pracy ze słuchaczami różnorodnych metod nauczania, 
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18) przestrzeganiu zapisów statutu. 

 

§26 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły 

przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

3.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na  

wniosek zespołu. 

 

 4.  Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących  podręczników, 

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania,  

      3)   rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści  

programowych, 

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych, 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji  pedagogicznych. 

 5.  Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania  

określonych spraw szkolnych. 

 

§27 Opiekun klasy 

1.Opiekun klasy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jest zobowiązany: 

1) prowadzić dokumentację  klasy (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, sprawozdania 

klasyfikacyjne semestralne, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o przebiegu 

nauczania lub indeksy), 

2) prowadzić edukację prawną słuchaczy w zakresie znajomości regulaminu egzaminu  

maturalnego, statutu szkoły oraz innych dokumentów prawnych, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania szkoły, 

3) opiekun może podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki 

uzależnień i  mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczy, 

4) opiekun może podejmować działania  na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej, materialnej i 

zdrowotnej słuchaczy, 

a) pomoc  w  organizacji  spotkań  z  przedstawicielami  urzędów  pracy, pracodawcami, 

instytucjami  zajmującymi  się  zwalczaniem  bezrobocia  w  regionie 

b) pomoc w organizacji spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym 
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5)  monitorować  frekwencję  słuchaczy i składać wnioski  w sprawie skreślenia z listy  

słuchaczy, 

6)  współpracować  z  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  w  klasie, której jest opiekunem 

oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) słuchaczy niepełnoletnich, 

7)  rozstrzygać spory między słuchaczami, zapobiegać konfliktom między słuchaczami i 

nauczycielami, a w przypadku pojawienia się  konfliktów pomagać  w ich rozwiązywaniu. 

 

§28 Nauczyciel bibliotekarz 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały 

biblioteczne, 

2) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki, 

3) ustala stan majątkowy biblioteki, 

4) opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy, 

5) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki, 

6) ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację pracy biblioteki, ład 

i porządek w bibliotece, 

7) udziela porad w wyborze książek, 

8) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek, 

 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w ramach pracy pedagogicznej należy: 

1) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej; 

3) współpraca z nauczycielami przedmiotów  w zakresie wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych i zasobów multimedialnych w procesie dydaktycznym; 

4) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, m.in. 

poprzez: 

a) propagowanie nowości książkowych; 

b) indywidualne rozmowy z czytelnikami na temat literatury; 

c) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów i słuchaczy; 

d) otaczanie opieką i wspieranie słuchaczy zdolnych w ich poszukiwaniach 

czytelniczych;  

e) okazywanie pomocy słuchaczom  mającym trudności w nauce; 

f) uwzględnienie przy zakupach do biblioteki dezyderatów czytelników (uczniów, 

słuchaczy, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców); 

g) aktualizowanie gazetek tematycznych; 

h) organizowanie i pomoc w przygotowaniu słuchaczy do różnego rodzaju 

konkursów;  
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i) przygotowanie słuchaczy do uczestnictwa w różnych imprezach rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną; 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w ramach pracy organizacyjno-technicznej należy:  

1) gromadzenie zbiorów zgodnie z kierunkami kształcenia szkoły i jej potrzebami; 

2) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) selekcja zbiorów; 

4) dbanie o estetykę pomieszczeń księgozbioru oraz prawidłowe funkcjonowanie 

sprzętu komputerowego; 

5) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, uczniów i 

słuchaczy; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy, planowanie i sprawozdawczość, statystyka 

biblioteczna ( w programie komputerowym); 

7) przeprowadzanie skontrum. 

8) prenumerata prasy dostosowana do potrzeb szkoły; 

9) coroczne uzgodnienie stanu ilościowo-majątkowego z księgowością; 

10) współpraca z Samorządem Słuchaczy w zakresie finansowania nagród książkowych. 

 

§29 Szkolny doradca zawodowy 

1. W celu udzielania słuchaczom poradnictwa zawodowego zatrudnia się szkolnego doradcę 

zawodowego. 

2. Szkolny doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio 

dyrektorowi. 

3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe, 

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego, 

3) współpraca z gronem pedagogicznym, 

4) współpraca z powiatowym urzędem pracy, 

5) współpraca ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, 

6) śledzenie losów absolwentów szkoły, gromadzenie i udostępnianie informacji 

dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, zawodów. 

 

§30 Pracownicy administracji i obsługi. 

1. Szkoła zatrudnia sekretarza, do zadań którego należy organizacja pracy sekretariatu 

szkoły oraz prowadzenie dokumentacji słuchaczy szkoły. 

2. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych 
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Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy 
 

§ 31   

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  oraz o postępach w 

tym zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co 

zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien  dalej się uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) słuchaczy niepełnoletnich i 

nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu słuchacza 

oraz o jego szczególnych uzdolnieniach, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych  dot. słuchaczy  niepełnoletnich 

spełniających obowiązek nauki poza szkołą, realizujących indywidualny tok nauki  

oraz w przypadku przechodzenia uczniów ze szkół publicznych lub niepublicznych do 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych , 

4) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

słuchaczy niepełnoletnich informacji o postępach i trudnościach w nauce  słuchacza 

oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości 

i umiejętności w stosunku do: 

 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

4. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy oraz  rodziców 

(prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich o: 
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza  

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, 

 

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 nauczyciele przekazują: 

 

1) słuchaczom – na zajęciach edukacyjnych  w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku 

szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) słuchaczy niepełnoletnich  za pośrednictwem 

dziennika  elektronicznego  oraz dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym, 

 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza. 

7. Informacje o postępach i trudnościach w nauce  słuchacza oraz o szczególnych 

uzdolnieniach słuchacza są przekazywane słuchaczom oraz rodzicom (prawnym 

opiekunom) słuchaczy niepełnoletnich przez opiekunów klas podczas indywidualnych 

spotkań.  

8. Oceny są jawne dla słuchacza oraz dla rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy 

niepełnoletnich.  

9. Na wniosek słuchacza lub rodzica (prawnego opiekuna) słuchacza niepełnoletniego 

nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacz i  rodzice (prawni opiekunowie) 

słuchacza niepełnoletniego otrzymują do wglądu według następujących zasad: 

1) słuchacz – na zajęciach edukacyjnych, 

2) rodzice (prawni opiekunowie) słuchacza niepełnoletniego –  w czasie indywidualnych 

spotkań z nauczycielem 

11. Przepisy ust.10 stosuje się także do wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

słuchacza. 

1) egzaminu klasyfikacyjnego,  

2)  egzaminu semestralnego,  

3)  egzaminu poprawkowego,  

4)  zastrzeżeń, o których mowa w §37, ust.5 

5)  oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1–4 

 

12. Dokumentacja, o której mowa w ust.11 jest udostępniana do wglądu na wniosek słuchacza 

lub rodziców (prawnych opiekunów)słuchacza niepełnoletniego według następujących 

zasad: 

1) słuchaczowi – na zajęciach edukacyjnych, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) słuchacza niepełnoletniego –  w czasie 

indywidualnych spotkań z nauczycielem lub opiekunem klasy 
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§32 Oceny z zajęć edukacyjnych 

1.  Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) końcowe. 

 

2. Oceny bieżące orazoceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe  z zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

3. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe z zajęć edukacyjnych 

ustala się w stopniach według następującej skali:  

 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–5. 

5. Negatywną oceną  jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6. 

6. Bieżącej ocenie mogą towarzyszyć znaki „+” i „-”; znak „+” służy wspieraniu słuchacza 

i stanowi sygnał, że słuchacz podejmuje wysiłek w celu uzyskania oceny wyższej; znak „-

” oznacza, że doceniając wysiłek słuchacza, nauczyciel zobowiązuje go do uzupełnienia 

osiągnięć bądź ich utrwalania na ocenę, której znak towarzyszy. 

7. Używanie innych znaków lub skrótów w dzienniku regulują Zasady Funkcjonowania 

Dziennika Elektronicznego.  

 

§ 33 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania słuchaczy: 

 

1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który nie tylko zna i rozumie program 

nauczania, ale potrafi analizować, interpretować i syntetyzować podane zagadnienia, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach, potrafi samodzielnie przygotować 

i wygłosić referat, opracowując materiał objęty programem nauczania, wykorzystując 

w tym celu różne źródła informacji, 

3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który posiada wiadomości i umiejętności średnio 

trudne do opanowania, zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności 

stosuje w innych, przykładowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania 
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teoretyczne lub praktyczne, potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej formie, 

przygotować krótki referat wymagający streszczenia podanego materiału, korzysta 

z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media), 

4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który posiada taki zasób wiadomości 

i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, są pewne naukowo, 

użyteczne w życiu codziennym i konieczne do dalszej nauki, wykazuje się 

znajomością elementarnej wiedzy z danego przedmiotu nauczania, rozumie ją, 

nauczane treści tłumaczy „własnymi słowami”, streszcza drobne partie materiału lub 

przedstawia je w postaci planu, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności, potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i 

podstawowych słowników i leksykonów, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który posiada zasób najprostszych 

(elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome 

korzystanie z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości, 

zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który nie opanował minimalnych 

wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia 

mu zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej, nie jest w 

stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie prowadzi 

systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać 

z podręcznika. 

 

§ 34 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

 

1) odpowiedzi ustne, 

2) sprawdziany pisemne, 

3) prace domowe, 

4) aktywność na lekcji, 

5) dodatkowe prace wynikające z realizowanego tematu, 

     6)  osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach. 

 

2. W szkole przestrzegane są następujące zasady dotyczące pisemnych sprawdzianów  

obejmujących większe partie materiału: 

 

1) o zakresie wiadomości i umiejętności wymaganych w czasie sprawdzianu oraz                          

o  przykładowych zadaniach i poleceniach słuchacz informowany jest najpóźniej na 

tydzień przed uzgodnionym terminem sprawdzianu odnotowanym w dzienniku lekcyjnym, 

2) liczba sprawdzianów nie może przekraczać trzech w tygodniu i jednego w ciągu dnia 

nauki, 

3) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić i ocenić prace pisemne w ciągu dwóch tygodni, 

4) sprawdziany muszą być poprzedzone powtórzeniem materiału, 

5)słuchacz nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w formie                       

i w terminie ustalonym z nauczycielem, 
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6) słuchacz, który uzyskał niezadowalającą ocenę ze sprawdzianu, ma prawo raz powtórnie 

pisać sprawdzian; zakres materiału i stopień trudności poprawkowego sprawdzianu 

powinien być taki sam jak pierwotnego. 

 

 

§35 Klasyfikacja słuchaczy 

1.  Słuchacz podlega klasyfikacji: 

 

1) semestralnej; 

2) końcowej. 

 

2,Promocja słuchaczy  odbywa  się  po  każdym semestrze.  

 

3. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych   

 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

 

6.Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu 

egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne na końcu każdego semestru 

 

7.Na początku każdego semestru słuchacze są informowani o terminie sesji egzaminów 

semestralnych oraz o harmonogramie zdawania egzaminów semestralnych. 

8.Sesja egzaminów semestralnych jest  przeprowadzana na koniec każdego semestru naprzed  

posiedzeniem  klasyfikacyjnym  Rady  Pedagogicznej. Szczegółowy termin egzaminów 

semestralnych podany jest w kalendarzu roku szkolnego. 

9.Warunkiem dopuszczenia  słuchacza do egzaminu semestralnego jest: 

1)uczęszczanie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 

semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego  na realizację tych zajęć               

2)uzyskanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnychocen bieżących uznanych za pozytywne w 

trakcie trwania semestru 

10.Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, a w przypadku 
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niepełnoletniego słuchacza – również jego rodziców (prawnych opiekunów), czy spełnia 

warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 5 

11.Informacja o spełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest 

przekazywana słuchaczom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych w trakcie 

tych zajęć oraz poprzez wpis do dziennika lekcyjnego. 

12.Informacja o niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest 

przekazywana słuchaczom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych w trakcie 

tych zajęć oraz poprzez wpis do dziennika klasowego. W/w inf. jest przekazywana rodzicom 

(prawnym opiekunom) słuchaczy niepełnoletnich przez opiekuna klasy poprzez dziennik 

elektroniczny (wiadomość on-line) oraz pocztę tradycyjną (wiadomość  w formie 

papierowej).    

 

§36 Egzamin semestralny 

1. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

semestralne przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub w formie zadań 

praktycznych.Wyboru formy egzaminu semestralnego dokonuje rada pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę danych zajęć edukacyjnych. Informację o formie egzaminu podaje 

się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

1)egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

2)egzamin semestralny w formie pisemnej  przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne 

3)egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów 

zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje 

jeden zestaw zadań.  

4)egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje 

jedno zadanie.   

5)słuchacz  może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka polskiego, 

języka obcego nowożytnego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał 

ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

6)zwolnienie, o którym mowa w punkcie 5) jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej. 

2.Z egzaminu semestralnego sporządza się protokół zawierający: 

1)nazwę obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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2)imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego dany egzamin 

3)datę egzaminu 

4)oznaczenie klasy/semestru 

5)listę słuchaczy danego semestru 

6)oceny uzyskane w części pisemnej – w przypadku egzaminu z języka polskiego, języka 

obcego i matematyki 

7)oceny uzyskane w części ustnej egzaminu 

8)klasyfikacyjne oceny semestralne 

9)załącznik do protokołu dotyczący części ustnej egzaminu zawierający  

a) nazwę obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

b) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego dany egzamin 

c)datę egzaminu ustnego 

d)oznaczenie klasy/semestru 

e) listę słuchaczy danego semestru 

f)krótką informację na temat odpowiedzi słuchaczy 

g)oceny z egzaminu ustnego 

3.Do protokołu z egzaminu semestralnego dołącza się: 

1)prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2)wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o 

odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;  

3)wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o 

wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 

4.Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem§37 

ust.5 

5.Wyniki egzaminu semestralnego wpisuje się do: dziennika i protokołu. 

6. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminów 

semestralnych w wyznaczonym terminie, może zdawać po złożeniu pisemnego wnioskute 

egzaminy w terminie dodatkowym  wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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1)egzamin semestralny w terminie dodatkowym jest przeprowadzany zgodnie z procedurą 

opisaną w ust.1-5. 

2)słuchacz, który  nie przystąpił do egzaminu w terminie dodatkowym nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy 

3)słuchacz, który nie zda egzaminu w terminie dodatkowym nie otrzymuje promocji na 

semestr programowo wyższy.  

 

§37 Egzamin poprawkowy 

1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z  jednych  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych , może być 

promowany na semestr wyższy, pod warunkiem, że przystąpi do egzaminu poprawkowego z 

tych zajęć w semestrze jesiennym do końca lutego, a w semestrze wiosennym do 31 sierpnia:  

1)egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu, a termin egzaminu 

wyznacza Dyrektor szkoły;  

2)egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze 

3)egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki 

przeprowadza się  w formie pisemnej i ustnej, z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

poprawkowe przeprowadza się w takiej samej formie jak egzaminy semestralne ;  

4)egzamin poprawkowy z informatyki jest przeprowadzany w formie praktycznej 

5)semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 

egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 23 

6)słuchacz, który  nie przystąpił do egzaminu w terminie poprawkowego nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy 

7)słuchacz, który nie zda egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy.  

2. Z egzaminu z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności:  

1)nazwę obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

2)imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego dany egzamin 

3)datę egzaminu 

4)oznaczenie klasy/semestru 

5)listę słuchaczy danego semestru 
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6)oceny uzyskane w części pisemnej – w przypadku egzaminu z języka polskiego, języka 

obcego i matematyki 

7)oceny uzyskane w części ustnej egzaminu 

8)klasyfikacyjne oceny semestralne 

9)załącznik do protokołu dotyczący części ustnej egzaminu zawierający  

a) nazwę obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

b) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego dany egzamin 

c)datę egzaminu ustnego 

d)oznaczenie klasy/semestru 

e) listę słuchaczy danego semestru 

f)krótką informację na temat odpowiedzi słuchaczy 

g)oceny z egzaminu ustnego 

3.Do protokołu z egzaminu poprawkowego  dołącza się: 

1)prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2)wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o 

odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;  

3)wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o 

wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 

4.Wyniki  egzaminu poprawkowego,  wpisuje się do: dziennika  oraz protokołu. 

5.Słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również jego rodzice (opiekunowie 

prawni), mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

 

6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5, zgłasza się od dnia ustalenia 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. 

 

7.W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 



34 
 

 

§38 Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza 

1.Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej.  

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza z informatyki ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze 

słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi).  

4. W skład komisji, o której mowa w §37ust.7, wchodzą:  

1)dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza sporządza się protokół, zawierający:  

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

2)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3)termin sprawdzianu;  

4)imię i nazwisko słuchacza;  

5)zadania sprawdzające; 

6)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez słuchacza zadania praktycznego.  

8. Protokół, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

 

9.Ustalona przez komisję, o której mowa w §37ust. 7, semestralna ocena 
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klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

semestralnej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w §32, ust.3, pkt.6 z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §37, ust.1. 

 

10.Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w§37ust. 7, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora, w uzgodnieniu ze słuchaczem,a w przypadku 

niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

 

11.Przepisy §.37, ust7 oraz §.38 ust. 1–10 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję, o której mowa w §37ust.7, jest ostateczna. 

 

§39 Promocja słuchaczy 

 

1.Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli: 

1)ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne 

semestralne oceny klasyfikacyjne,  

 

2.Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 

dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor , na pisemny wniosek słuchacza, 

może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w 

okresie kształcenia w danej szkole. 

 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i 

promocji słuchaczy. 

 

5. Niepełnoletni słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo 

wyższy, powtarza ten semestr. 

 

6.Jeżeli słuchacz:  

1)nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 

semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo  

2)nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen 

uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo  

3)nie przystąpił do egzaminu semestralnego, 
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w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

7. Dyrektor  może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę 

klasyfikacyjną.  

8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 7, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

9. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli: 

1)w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

 

§40 Egzamin klasyfikacyjny 

 

1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w celu uzupełnienia różnic programowych przez 

uczniów przechodzących z innego lub tego samego typu szkoły do Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz dla słuchaczy, którzy we własnym zakresie 

kontynuują naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego 

rozpoczętego w poprzedniej szkole:  

1) egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;  

2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. Terminegzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia 

się ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi). 

 

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

 

5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem §37 ust.5-7 i §38. 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin.  
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7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla słuchacza, 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

8.  Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego 

słuchacza – również z jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których słuchacz może 

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.  

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice niepełnoletniego słuchacza. 

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający:  

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;  

3)termin egzaminu;  

4)imię i nazwisko słuchacza;  

5)zadania egzaminacyjne;  

6)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.  

 

Rozdział 7  

Organizacja zajęć edukacyjnych 
 

§41 

1.  Szkoła zapewnia zajęcia w następujących pomieszczeniach:  

1)pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe 

2.Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel - opiekun pracowni. 

3.Podstawowymi formami działalności dydaktycznej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego, 



38 
 

4. Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia 

1) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

5.Szkoła  zapewnia słuchaczom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki słuchaczy 
 

§42  Prawa słuchacza 

 1. Słuchacz ma prawo w szczególności do:   

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień Statutu, 

2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, internet), 

3) informacji o podjętych wobec niego decyzjach, 

4) poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, 

5) poszanowania jego światopoglądu, wyznania, godności, wolności sumienia, 

niepowtarzalności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony 

danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, 

osobistej, 

6) swobodnego wyrażania poglądów, przekonań i opinii oraz prezentowania własnego 

zdania, o ile nie narusza dóbr osobistych innych osób, 

7) prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju 

osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

8) równego i sprawiedliwego traktowania, wolnego od poniżających i dyskryminujących 

zachowań,   

9) kształtowania umiejętności pracy zespołowej, a także umiejętności organizacyjnych 

oraz budowania samorządności, 

10) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych, 

11) rzetelnej informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych oraz 

sposobach oceniania wiadomości i umiejętności, w tym znajomości swoich ocen, 

12) wpływania na życie szkoły, do której uczęszcza poprzez działalność samorządową 

oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-08-2022&qplikid=4186#P4186A7
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13) przedstawiania swoich problemów Dyrektorowi, opiekunowi klasy lub innym 

nauczycielom oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 

14) składania skarg i zażaleń na nauczycieli w sytuacjach naruszania przez nich praw 

słuchacza, 

15) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przy czym 

udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest traktowana na równi 

z działalnością społeczną w szkole, 

16) rozwijania osobistych zainteresowań i umiejętności, zdolności i talentów oraz 

prezentowania ich podczas imprez organizowanych w szkole i poza nią, 

17) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów 

i olimpiad przedmiotowych, 

18) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy i pracy oraz  znajomości 

ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a także pomocy w przypadku 

trudności w opanowaniu materiału programowego, 

19) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki, 

20) korzystania z poradnictwa zawodowego, 

21) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. 

2. Realizacja praw, o których mowa w ust. 1, polega przede wszystkim na 

zindywidualizowanej pracy ze słuchaczem na zajęciach edukacyjnych odpowiednich do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

 

3. W przypadku naruszenia praw słuchacza, słuchacz lub rodzice (prawni opiekunowie)  

słuchacza niepełnoletniego mogą złożyć skargę. 

 

4. Skarga może zostać wniesiona do opiekuna klasy lub dyrektora. 

5. 5.Skargę do: 

1) opiekuna klasy – wnosi się ustnie; 

2) dyrektora – wnosi się na piśmie; 

 

6. Skargę należy wnieść w terminie trzech dni od zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. 

7. Wniesienie skargi, o której mowa w ust. 5 pkt 1, ma ten skutek, że sprawa rozpatrywana  

jest w gronie zainteresowanych, a w przypadku stwierdzenia zasadności skargi, czynione  

są działania mające na celu stworzenie sytuacji umożliwiającej praktyczne stosowanie 

 przepisów niniejszego statutu w zakresie praw słuchacza. 

 

8.Wniesienie skargi, o której mowa w ust. 5 pkt 2, ma ten skutek, że sprawa rozpatrywana  

jest w gronie zainteresowanych z udziałem  opiekuna samorządu słuchaczy, w terminie 7  

dni od dnia wniesienia skargi, a w przypadku stwierdzenia zasadności skargi, czynione są  

działania mające na celu stworzenie sytuacji umożliwiającej praktyczne stosowanie  

  przepisów niniejszego statutu w zakresie praw słuchacza oraz stosowny zapis w protokole  

  rady pedagogicznej. 
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§43 Obowiązki słuchacza 

1. Słuchacz ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie oraz innych 

przepisów obowiązujących na terenie szkoły, 

2) poszanowania  godności i własności osobistej wszystkich osób, 

3) godnego reprezentowania szkoły, 

4) przestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad i porządku w czasie zajęć, 

5) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników, uczniów i 

pozostałych słuchaczy, uwzględniając ich prawo do godności, wolności sumienia, 

wyznania, światopoglądu i wyrażania własnych przekonań, 

6) zwracania uwagi na kulturę osobistą, 

7) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

8) dbania o zdrowie i estetykę wyglądu, schludny, skromny strój ( w tym obuwie 

zmienne) nienaruszający zasad dobrego smaku i przyzwoitości, zgodny z normami 

ustalonymi przez samorząd słuchaczy, 

9) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków 

odurzających na terenie szkoły, zakaz palenia tytoniu obejmuje również formę 

papierosa elektronicznego, 

10) przestrzegania bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych i innych  

odtwarzaczy elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych; urządzenia takie 

powinny być wyłączone; używanie dyktafonu, kamery, aparatu fotograficznego 

jest dopuszczalne tylko za zgodą prowadzącego zajęcia, 

11) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;  szanowania własności szkoły 

(przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali 

gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych), 

12) przyczyniania się do wzbogacania bazy dydaktycznej szkoły, m.in. przez 

wykonywanie prac na jej rzecz, 

13) zgłaszania zagrożenia wynikającego z niewłaściwego zabezpieczenia urządzeń, 

wyposażenia lub stanu technicznego sal i pracowni szkolnych, w których 

odbywają się zajęcia, 

14) przeciwstawiania się przejawom brutalności, informowania nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole, 

15) brania aktywnego udziału w lekcjach, przygotowywania się do lekcji oraz 

uzupełniania braków  wynikających z nieobecności, 

16) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni przedmiotowych, 

biblioteki, szatni, sali gimnastycznej), 

17) nie przeszkadzania słuchaczom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, 

18) szanowania poglądów innych osób, ich opinii, wyznania, 

19) przestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności  na  obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych. 
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20) przestrzegania zakazu przynoszenia na teren szkoły wszelkich narzędzi czy 

substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych 

osób (np. nóż, gaz pieprzowy, petardy itp.). 

 

§44 Usprawiedliwianie nieobecności  

1. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

1) słuchacz usprawiedliwia absencję u opiekuna klasy w ciągu 7 dni od przyjścia do 

szkoły, 

2) podstawą usprawiedliwienia jest zaświadczenie lekarskie  lub pisemne zaświadczenie 

od pracodawcy o konieczności  świadczenia pracy w czasie zajęć lekcyjnych   (może 

zostać przekazane opiekunowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego), 

 

§45 Nagrody  

1. Słuchaczom mogą zostać przyznane nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną i wzorową pracę i naukę, 

2) wyróżniające wyniki w nauce, czytelnictwie, 

3) aktywną pracę na rzecz szkoły, 

4) udział oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp., 

5) reprezentowanie szkoły na zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody, akcje, promocje 

itp.). 

2. Nagroda może być udzielona na wniosek opiekuna klasy, rady pedagogicznej, samorządu 

słuchaczy lub klasowego, nauczyciela  danego przedmiotu. 

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą przybrać postać: 

1) pochwały na forum klasy, przyznawanej przez opiekuna klasy, do której uczęszcza 

nagradzany słuchacz, 

2) wyeksponowania nazwiska słuchacza na stronie internetowej szkoły, w szkolnej 

gazetce, na tablicy informacyjnej, itp., przyznaje nauczyciel właściwy ze względu  na 

osiągnięcie słuchacza stanowiące podstawę do jej otrzymania, 

3) pochwały udzielonej podczas uroczystości szkolnych,  przyznaje dyrektor na wniosek 

opiekuna klasy, do której uczęszcza nagradzany słuchacz, 

4) listu gratulacyjnego do rodziców słuchacza niepełnoletniego; przyznaje dyrektor na 

wniosek opiekuna klasy, do której uczęszcza nagradzany słuchacz, 

5) nagrody rzeczowej; przyznaje dyrektor na wniosek opiekuna klasy, do której 

uczęszcza nagradzany słuchacz, 

6) dyplomu; przyznaje nauczyciel właściwy do przyznania nagrody lub opiekun klasy, 

 

4. Dopuszczalne są inne rodzaje nagród. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach słuchacz może otrzymać kilka nagród za to 

samo osiągnięcie. 
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6. Słuchaczowi, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce w całym cyklu kształcenia w 

szkole, Dyrektor przyznaje nagrodę w postaci tytułu Primus Inter Pares. 

7. Słuchacz lub  rodzice (prawni opiekunowie) słuchacza niepełnoletniego mogą wnieść 

zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od 

otrzymania nagrody. 

8. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje słuchacza lub rodziców (prawnych opiekunów) słuchacza 

niepełnoletniego o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń. 

9. Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 

 

§46 Kary 

 1. Słuchaczowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) naruszenie postanowień zawartych w niniejszym Statucie, 

2) naruszenie zasad współżycia społecznego, 

3) popełnienie przestępstwa, 

4) stosowanie przemocy wobec uczniów, słuchaczy lub pracowników szkoły, 

5) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego, 

6) dokonanie kradzieży, 

7) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 

8) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły. 

  2.  Okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może stanowić podstawę nałożenia kary  

jedynie wtedy, gdy jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.  

 

   3. O udzieleniu kary decyduje dyrektor szkoły. 

 

   4.  Kara może być udzielona w formie: 

1) uwagi odnotowanej w dzienniku klasowym; karę nakłada nauczyciel, w obecności 

którego słuchacz dopuścił się czynu uzasadniającego nałożenie kary, a w braku 

takiego nauczyciela – opiekun klasy, do której uczęszcza karany słuchacz, 

2) upomnienia udzielonego słuchaczowi przez nauczyciela, opiekuna klasy, dyrektora 

3) upomnienia przekazanego rodzicom (prawnym opiekunom) słuchacza 

niepełnoletniego; karę nakłada opiekun klasy, do której uczęszcza karany słuchacz; 

4) nagany; karę nakłada dyrektor na wniosek opiekun klasy, do której uczęszcza karany 

słuchacz, 

5) skreślenia z listy słuchaczy; karę  nakłada dyrektor, przy czym kara w tej postaci 

może zostać nałożona jedynie na zasadach określonych w statucie. 

 5.  Kary w postaci, o której mowa: 
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1) w ust. 4   powinny zostać zastosowane nie później niż siedem dni od powzięcia przez 

uprawnionego do nałożenia kary wiadomości o czynie uzasadniającym nałożenie 

kary, 

6.O udzieleniu kary słuchaczowi niepełnoletniemu opiekun klasy informuje pisemnie jego  

rodziców (prawnych opiekunów). 

 

7.Słuchacz lub rodzice (prawni opiekunowie) słuchacza niepełnoletniego mogą odwołać  

się od kary, o której mowa w ust. 4, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od  

wymierzenia kary. 

 

8.W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, dyrektor powołuje komisję  

składającą się z opiekuna klasy oraz pedagoga szkolnego. 

 

9.Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od powołania  

i wyraża opinię w sprawie. 

 

10.  Na podstawie opinii, o której mowa w ust. 9, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu  

kary lub jej zniesieniu. 

 

11.Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary. 

 

12.Rozpoznając odwołanie, dyrektor może przeprowadzić dodatkowe postępowanie  

wyjaśniające, w tym przede wszystkim wysłuchać słuchacza lub  rodziców (prawnych  

opiekunów) słuchacza niepełnoletniego  oraz opiekuna  klasy. 

 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może rozpoznać odwołanie  

spóźnione, a także wstrzymać wykonanie kary jeszcze przed rozpoznaniem odwołania. 

14.Po rozpoznaniu odwołania dyrektor może utrzymać, zmienić lub uchylić nałożoną  

karę. Jeżeli kara została wykonana przed rozpoznaniem odwołania, dyrektor może  

anulować tę karę. 

 

15.Słuchacz lub rodzice (prawni opiekunowie) słuchacza niepełnoletniego, którzy nie  

zgadzają się z karą nałożoną przez dyrektora, mogą złożyć do dyrektora wniosek o  

ponowne rozpoznanie sprawy. 

 

§ 47 

1. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy szkoły.  

2.Skreślenia dokonuje dyrektor w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady  

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. 

 

3.Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w następujących przypadkach: 
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1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, słuchaczy lub 

pracowników szkoły, 

2) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad uczniami, słuchaczami lub 

pracownikami szkoły, 

3) świadomego i systematycznego naruszania obowiązków słuchacza określonych w § 43 

4) dystrybucji narkotyków lub innych środków odurzających, 

5) używania alkoholu lub środków odurzających, a także bycia pod ich wpływem, na 

terenie szkoły, 

6) niepodjęcia nauki do trzydziestego dnia września każdego roku szkolnego lub 

porzucenia nauki (był nieobecny w szkole przez co najmniej 2 miesiące, a nie 

poinformował szkoły o przyczynie absencji), 

7) skazania za umyślne przestępstwo. 

8) nieotrzymania promocji na semestr programowo wyższy 

 

4.Przez porzucenie nauki, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, rozumie się nieobecność  

słuchacza trwającą co najmniej dwa miesiące, przy jednoczesnym zaniechaniu przez  

słuchacza  poinformowania szkoły o przyczynach tej nieobecności. 

 

5.Skreślenie z listy słuchaczy następuje w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie  

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. 

 

6.Każdy nauczyciel jest obowiązany do poinformowania dyrektora o okolicznościach, które  

mogą uzasadniać wszczęcie postępowania w sprawach skreślenia z listy słuchaczy. 

 

Rozdział 9 

Biblioteka szkolna 
 

§48 

1. W szkole działa biblioteka, której szczegółowe zasady funkcjonowania określa 

regulamin.  

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią, służącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

3. Biblioteka wspomaga realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego 

i zawodowego oraz edukację kulturalną i informacyjną uczniów, w tym uczniów ze 

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,słuchaczy. Służy także kształceniu 

ustawicznemu nauczycieli. 
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4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, w tym uczniowie ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi, słuchacze, nauczyciele, rodzice (opiekunowie prawni) i 

inni pracownicy szkoły. 

5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

korzystanie ze zbiorów w czytelni, wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę, 

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz korzystanie z Internetowego Centrum 

Multimedialnego. 

 

§49 

1. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i uzupełnianie zbiorów; 

2) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji; 

3) udzielanie informacji i organizacja warsztatu informacyjnego w celu efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną; 

4) realizowanie zadań dydaktycznych i dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych 

w planach pracy szkoły; 

5) przygotowanie uczniów, w tym uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz słuchaczy do samokształcenia i edukacji ustawicznej oraz do korzystania 

z różnych źródeł informacji; 

6) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

informacjiz różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną i komunikacyjną; 

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, w tym uczniów 

ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz słuchaczy oraz wyrabianie 

i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się; 

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną, jak: wystawy, konkursy, gazetki; 

9) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych; 

10) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, w tym uczniów ze specyficznymi  

11) potrzebami edukacyjnymi oraz słuchaczy, współpraca z innymi bibliotekami, 

instytucjami kultury i innymi organizacjami wspomagającymi edukację; 

12) udział w realizacji zadań dydaktycznych CKZiU poprzez współpracę z 

wychowawcami i opiekunami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami 

(opiekunami prawnymi) uczniów, słuchaczy, bibliotekarzami i innymi instytucjami 

pozaszkolnymi; 

13) wspomaganie nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych 

pracowników szkoły w procesie nauczania, wychowywania i samokształcenia; 

14) promowanie działalności biblioteki w środowisku CKZiU i lokalnym; 

15) organizowanie na terenie CKZiU giełd i kiermaszów umożliwiających obrót 

używanymi podręcznikami. 
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§50 

1. Biblioteka udostępnia swoje zasoby oraz współpracuje z wymienionymi niżej osobami 

i podmiotami. 

2. Biblioteka współpracuje z: 

1) uczniami, słuchaczami na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie 

rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania 

nawyku czytania i samokształcenia, 

2) nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia 

materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, 

organizacji wspólnych przedsięwzięć, 

3) wychowawcami, opiekunami klas na zasadach wzajemnego wspierania się, w 

zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

słuchaczy 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o 

czytelnictwie, literaturze pedagogicznej, 

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany 

doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i 

kulturalnych, 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

3. Uczniowie, słuchacze  posiadają następujące uprawnienia: 

1) prawo do korzystania ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, a także 

korzystanie ze źródeł technologii informacyjnej; 

2) otrzymywania informacji o swojej aktywności czytelniczej; 

3) otrzymywania pomocy w korzystaniu ze zbiorów biblioteki. 

4. Nauczyciele posiadają następujące uprawnienia: 

1) prawo do korzystania ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece oraz 

korzystania ze źródeł technologii informacyjnej, 

2) prawo do dezyderatów czytelniczych dotyczących zakupu podręczników, pozycji 

z zakresu beletrystyki, literatury fachowej itd., 

3) otrzymywania informacji o stanie czytelnictwa w swoich klasach, w przypadku 

wychowawców, opiekunów klas. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają następujące uprawnienia: 

1) prawo do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece na podstawie karty 

bibliotecznej swojego dziecka, 

2) otrzymywania informacji poprzez wychowawców na zebraniach rodzicielskich 

o stanie czytelnictwa uczniów, 
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3) prawo do otrzymania wsparcia z zakresu doboru literatury pod kątem swoich 

potrzeb. 

6. Współpraca z innymi bibliotekami odbywa się poprzez: 

1) informowanie środowiska szkolnego o imprezach kulturalnych i zajęciach 

odbywających się na terenie innych placówek, 

2) współuczestniczenie w organizowaniu imprez przez inne biblioteki lub udział 

w różnych formach promocji czytelnictwa: wykłady, warsztaty, wystawy, wernisaże, 

wycieczki, 

3) współpracę w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów 

oraz szukania różnorodnych źródeł informacji. 

7. Współpraca z instytucjami rozwijającymi wrażliwość kulturalną i społeczną odbywa się 

poprzez: 

1) informowanie o bieżących wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w Mieście 

Sosnowiec oraz w regionie; 

2) informowanie o akcjach charytatywnych i innych działaniach podejmowanych 

w szkolei środowisku, mających na celu rozbudzenie wrażliwości społecznej; 

3) współorganizowanie lub uczestniczenie w działaniach mających na celu rozwinięcie 

wrażliwości kulturalnej i społecznej organizowane przez inne podmioty 

w szczególności organizacje pożytku publicznego. 

8. Tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki. 

 

§51 

1.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przede wszystkim podczas 

zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości przed i po ich zakończeniu; 

2.  Wydatki biblioteki finansowane są z budżetu szkoły oraz uzupełniane dotacjami rady 

rodziców, samorządu słuchaczy i innych darczyńców. 

3. Za funkcjonowanie biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz. 
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Rozdział 10 

Ceremoniał szkolny 
 

§52 

1.Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się słuchaczy, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) słuchaczy 

niepełnoletnich uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych i innych 

uroczystościach szkolnych. 

2.Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do 

zachowania i postawy w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

3.Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości.  

4.Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

5.Godło znajduje się w każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, 

sekretariacie, bibliotece szkolnej. 

6.Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych z 

obchodami świąt państwowych. 

7.Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

Rozdział 11 

Współpraca szkoły z rodzicami(opiekunami prawnymi) słuchaczy 

niepełnoletnich 
 

§53 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) słuchaczy niepełnoletnich i nauczyciele współdziałają ze 

sobą w zakresie nauczania.  

2. Szkoła współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) słuchaczy niepełnoletnich w 

zakresie nauczania poprzez:  

1) indywidualne spotkania rodziców(opiekunów prawnych) słuchaczy niepełnoletnich z 

nauczycielami, opiekunami klas; 

2) kontakty internetowe z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz powszechnie 

dostępnych komunikatorów;  
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§54 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) słuchaczy niepełnoletnichmają prawo do:  

1) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;  

2) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;  

 

§55 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) słuchaczy niepełnoletnichsą obowiązani do:  

1) zapewnienia regularnego uczęszczania niepełnoletniego słuchacza na zajęcia szkolne;  

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających  przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

3) współpracy ze szkołą  zwłaszcza z opiekunem klasy w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych, udziału w spotkaniach  indywidualnych, 

 

2. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice 

(opiekunowie prawni) słuchaczy niepełnoletnichbezpośrednio kontaktują się z 

zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli 

mediatora występuje w pierwszej kolejności opiekun klasy, a następnie dyrektor.  

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 
 

§56 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz 

organizacji szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady 

pedagogicznej. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Statut jest udostępniony w pokoju nauczycielskim oraz bibliotece szkolnej. 

 

 


