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oozdział f
mostanowienia ogólne
§N
NK iiceum lgólnokształcące zwane dalej iiceum posługuje się nazwąW f iiceum lgólnoJ
kształcące imK guliusza płowackiego w lleśnicó i jest pzkołą publicznąK
OK piedziba iiceum znajduje się w lleśnicó przó ulK guliusza płowackiego 4K
ltrzómuje nowe brzmienieK
PK iiceum lgólnokształcące o PJletnim cóklu kształcenia na podbudowie gimnazjumI poJ
zwala osiągnąć wókształcenie średnieI umożliwia uzóskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnegoK
4K ook szkolnó podzielonó jest na dwa semestróK E uchólono F
§O
ltrzómuje nowe brzmienieW
NK

lrganem prowadzącóm iiceum jest mowiat lleśnickiK ptarostwo mowiatowe w lleśniJ
có ulK gK płowackiego NMK
§P

NK kadzór pedagogicznó nad iiceum sprawuje aolnośląski hurator lświató we trocławiuK
§4
NK t pzkole funkcjonuje dziennik elektronicznóI zwanó dalej dziennikiem lekcójnómI
do którego są wpisówaneW ocenó cząstkoweI frekwencjaI temató zajęćI ocenó semestralneI
ocenó roczneI pochwałó i uwagiK
OK wa działanie sóstemuI ochronę danóch osobowóch umieszczonóch na serwerach oraz
stworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę dziennikaK
PK pzczegółowe zasadó korzóstania z dziennika reguluje oegulamin funkcjonowania dzienJ
nika elektronicznego w f iiceum lgólnokształcącego imK guliusza płowackiego w lleśniJ
cóK

JPJ

4K aziennik elektronicznó służó do korespondencji międzó pracownikami pedagogicznómi
pzkołóI rodzicami i uczniamiK
RK fnformacje o uczniach gromadzone przez pzkołę w zakresie nauczaniaI wóchowania oraz
opieki są udostępniane rodzicom L prawnóm opiekunom nieodpłatnieK

oozdział O
Cele i zadania iiceum
§R
NK pzkoła realizuje cele i zadania dódaktóczneI wóchowawcze i opiekuńcze ustanowione
w przepisach prawa oraz wónikające ze pzkolnego mrogramu tóchowawczoJ
mrofilaktócznegoK Celem nauczania i wóchowania jest dążenie do pełnego i wszechstronJ
nego rozwoju intelektualnejI psóchicznejI społecznejI estetócznejI moralnej i duchowej
osobowości uczniaI przógotowanie do dojrzałego żócia i pełnienia określonej roli w spoJ
łeczeństwieI a w szczególnościW
NF umożliwia zdobócie wiedzó i umiejętności niezbędnóch do uzóskania świaJ
dectwa ukończenia liceum i świadectwa dojrzałościI
OF umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wóboru dalszego kierunku
kształceniaI
PF kształtuje środowisko wóchowawcze sprzójające realizowaniu celów i zasad
określonóch w ustawieI stosownie do warunków iiceum i potrzeb młodzieżóI
4F przógotowuje uczniów do wópełniania obowiązków rodzinnóch i obówatelJ
skichI w oparciu o zasadó solidarnościI demokracjiI tolerancjiI sprawiedliwości
i wolnościI
RF przógotowuje uczniów do żócia w społeczeństwie informatócznómK
OK ptatutowe cele i zadania realizuje aórektor pzkołóI nauczóciele i zatrudnieni pracownicó
administracójnoJobsługowi we współpracó z uczniamiI rodzicamiI moradnią medagogiczJ
noJmsóchologicznąI z organizacjami i instótucjami gospodarczómiI społecznómi i kultuJ
ralnómi w porozumieniu z organem prowadzącóm placówkęK
PK Cele i zadania pzkołó realizują nauczóciele wraz z uczniami na zajęciach klasowoJ
lekcójnóchI sportowóchI zajęciach pozalekcójnóch i w działalności pozaszkolnejK
J4J

ltrzómuje nowe brzmienie
aziałalność edukacójna pzkołó jest określona przezW
NF szkolnó zestaw programów nauczaniaI któró uwzględniając wómiar wóchoJ
wawczóI obejmuje całą działalność pzkołó z punktu widzenia dódaktócznegoI
OF program wóchowawczoJprofilaktócznó obejmującó treści i działania o charakJ
terze wóchowawczóm skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakJ
terze profilaktócznóm dostosowane do potrzeb rozwojowóch uczniówI przógoJ
towane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów wóstępuJ
jącóch w danej społeczności szkolnejI skierowane do uczniówI nauczócieli
i rodzicówK
4K t szczególności pzkołaW
NF kształci i wóchowuje młodzieżI przógotowując ją do dalszej nauki i żócia we
współczesnóm świecieI
OF kieruje samodzielną nauką słuchaczóI ułatwiając im osiągnięcie jak najlepJ
szóch wóników w nauceI
PF umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wóboru dalszego kierunku
kształceniaI przógotowania się do kształcenia przez całe żócieI
4F zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnegoI emocjonalnegoI duJ
chowego i fizócznego poprzezW
aF

świadome stosowanie się do różnego tópu przepisów szkolnóch i ogólJ
nóchI

bF

kształcenie umiejętności planowania i organizowania naukiI pracó i wópoJ
czónkuI

cF

kształcenie umiejętności współżócia w zespoleI

dF

korzóstanie z różnóch źródeł wiedzóI

eF

kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązówania problemówI preJ
zentowania własnóch poglądówI

fF

rozwijania umiejętności samokontroli i samoocenóI

gF

uzóskanie świadectwa dojrzałościI

hF

współuczestniczenie i współtworzenie żócia kulturalnegoI

iF

poznanie zasad higienó osobistejI troski o własne zdrowieI kondócję fiJ
zóczną i psóchicznąI

JRJ

jF

rozwijanie zainteresowań uczniówI umożliwiając im realizację indówiduJ
alnóch programów i indówidualnego toku nauczaniaK

RF urzeczówistnia następujące wartości uniwersalneW
aF

prawo do żóciaI wolności i pokojuI warunkowane osobistóm bezpieczeńJ
stwem fizócznóm i moralnómI

bF

humanizm – braterstwo ludziI w tóm podmiotowość człowiekaI godność
osobista i szacunek dla osobó ludzkiejI wzajemna pomoc i żóczliwośćI

cF

patriotózm pozbawionó nacjonalizmuI

dF

poczucie i urzeczówistnianie sprawiedliwościI

eF

swoboda móśliI sumieniaI wóznaniaI tolerancja światopoglądowaI poszaJ
nowanie odmienności Enienaruszającóch ogólnie akceptowanóch obóczaJ
jów społecznoJmoralnóchFI

fF

poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnegoI

gF

godziwó poziom żócia duchowego i materialnegoI warunkowanó uczciwą
pracąI

hF

prawo do edukacji i kulturóI

iF

prawo do respektowania praw zawartóch w honwencji o mrawach aziecJ
kaK
§S

iiceum zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez W
NK lpiekę nad uczniami przebówającómi w iiceum podczas zajęć obowiązkowóchI nadJ
obowiązkowóch i pozalekcójnóchI którą sprawuje nauczóciel prowadzącó zajęciaK
OK lpiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem iiceum I którą sprawuje nauczóciel
organizującó zajęcia oraz wóchowawcó klas biorącóch udział w zajęciachI
PK lpiekę nad uczniami uczestniczącómi w wócieczce organizowanej przez iiceumK modJ
czas zajęć poza terenem szkolnóm i na czas trwania wócieczek nauczóciele – organizatoJ
rzó korzóstają w miarę potrzeb z pomocó rodzicówK kie zmienia to zasadó odpowiedzialJ
ności nauczóciela za bezpieczeństwo wszóstkich uczniówK
4K aóżuró pełnione przez nauczócieli na terenie budónku iiceumI przed wejściem głównóm
do pzkołó oraz na boisku szkolnómK

JSJ

RK fnstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem w fnJ
ternecie do treściI które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psóchiczJ
nego i moralnego uczniówK
SK wainstalowanie monitoringuK
§T
NK iiceum sprawuje również indówidualną opiekę materialną nad uczniamiI którzó z przóJ
czón rodzinnóch lub losowóch wómagają pomocó i wsparciaK
OK wadanie to iiceum realizuje poprzez przóznawanie stópendiów i innóch form pomocó
materialnej w miarę dostępnóch środkówK

oozdział P
lrganó iiceum
§U
NK lrganami iiceum sąW
NF aórektor iiceumI
OF oada medagogicznaK
OK ppołecznómi organami iiceum sąW
NF oada oodzicówI
OF pamorząd rczniowskiK
§9
NK ptanowisko aórektora iiceum powierza organ prowadzącóK pposób wółaniania kandódata
na aórektora oraz powierzania i odwołówania ze stanowiska regulują odrębne przepisóK
OK ptanowisko aórektora iiceum powierza się na R lat szkolnóchK t uzasadnionóch przóJ
padkach można powierzóć to stanowisko na krótszó okresI jednak nie krótszó niż jeden
rok szkolnóK

JTJ

§ N0
NK aórektor iiceum w szczególnościW
NF kieruje działalnością iiceum i reprezentuje pzkołę na zewnątrzI
OF sprawuje nadzór pedagogicznóI
PF sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psóJ
chofizócznego poprzez aktówne działania prozdrowotneI
4F realizuje uchwałó oadó medagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanoJ
wiącóchI
RF

dósponuje środkami określonómi w planie finansowóm iiceum zaopiniowanóm
przez oadę medagogicznąI odpowiada za ich prawidłowe wókorzóstanieI a także
może organizować administracójnąI finansową i gospodarczą obsługę iiceumI

SF wókonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczóJ
cielom w czasie zajęć organizowanóch przez iiceumI
TF współdziała ze szkołami wóższómi oraz zakładami kształcenia nauczócieli w orJ
ganizacji praktók pedagogicznóchI
UF odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanóch w
iiceumI
9F stwarza warunki do działania w iiceum wolontariuszóI stowarzószeń i innóch orJ
ganizacjiI w szczególności organizacji harcerskichI któróch celem statutowóm
jest działalność wóchowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej iiceumI
NMF wóraża zgodę na realizację obowiązku nauki poza pzkołąI
NNF dopuszcza zaproponowanó przez nauczóciela programu nauczania do użótku
szkolnegoI po zasięgnięciu opinii oadó medagogicznejI
NOF odpowiada za realizację zaleceń wónikającóch z orzeczenia o potrzebie kształceJ
nia specjalnego uczniaI
NPF wókonuje inne zadania wónikające ze szczególnóch przepisów prawaK
OK aórektor iiceum możeI w drodze decózjiI skreślić ucznia z listó uczniów w przópadJ
kach określonóch w statucie iiceumK pkreślenie następuje na podstawie uchwałó oadó
medagogicznejI po zasięgnięciu opinii pamorządu rczniowskiegoK mrzepis ten nie dotóJ
czó ucznia objętego obowiązkiem naukiK t uzasadnionóch przópadkach uczeń tenI na

JUJ

wniosek aórektora iiceum I może zostać przeniesionó przez huratora lświató do inneJ
go liceumK
PK aórektor jest kierownikiem zakładu pracó dla zatrudnionóch w iiceum nauczócieli
i pracowników niebędącóch nauczócielamiK aórektor w szczególności decóduje
w sprawachW
NF zatrudniania i zwalniania nauczócieli oraz innóch pracowników iiceumI
OF przóznawania nagród oraz wómierzania kar porządkowóch nauczócielom i innóm
pracownikom iiceumI
PF wóstępowania z wnioskamiI po zasięgnięciu opinii oadó medagogicznejI w spraJ
wach odznaczeńI nagród i innóch wóróżnień dla nauczócieli oraz pozostałóch
pracowników iiceumK
4K aórektor iiceum w wókonówaniu swoich zadań współpracuje z oadą oodzicówI oadą
medagogiczną i pamorządem rczniowskimK
RK aórektor wchodzi w skład oadó medagogicznej i jest jej przewodniczącómK
SK aórektor ustala na podstawie propozócji zespołów nauczócieli oraz w przópadku braku
porozumienia w zespole nauczócieliI po zasięgnięciu opinii oadó medagogicznej i oadó
oodzicówW
NF zestaw podręczników lub materiałów edukacójnóch obowiązującó we wszóstkich
oddziałach danej klasó przez co najmniej trzó lata szkolneI
OF materiałó ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnóch oddziałach w danóm roJ
ku szkolnómK
TK modaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dódaktócznóch w danóm roku
szkolnóm zestaw podręcznikówI materiałów edukacójnóch oraz materiałów ćwiczenioJ
wóch obowiązującóch w danóm roku szkolnómI
UK rstala szczegółowe zasadó korzóstania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacójnóchI uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzóletniego okresu
użówania tóch podręczników lub materiałów K
9K tókonuje czónności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręcznikówI mateJ
riałów edukacójnóchI materiałów ćwiczeniowóch i innóch materiałów bibliotecznóch
oraz czónności związane z gospodarowaniem tómi podręcznikami i materiałamiK

J9J

NMK aórektor iiceum podejmuje działania organizacójne umożliwiające obrót użówanómi
podręcznikamiKE uchólonoFK
NNK aórektor iiceum jest odpowiedzialnó za uwzględnienie w zestawie programów nauczaJ
nia całości podstawó programowejK
NOK aokonuje co najmniej dwa razó w roku przeglądu technicznego budónkuK
NPK wawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowejI na terenie której mieszka absolJ
went gimnazjumI któró nie ukończół NU latI o przójęciu go do iiceum w terminie N4 dni
od dnia przójęcia oraz informuje odpowiednio gpT o zmianach w spełnianiu obowiązku
nauki w terminie N4 dni od dató powstania tóch zmianK
N4K lpracowuje w porozumieniu z oadą medagogiczną wieloletni plan tewnątrzszkolnego
aoskonalenia kauczócieliK
NRK t celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń tak aórektor iiceum powołuje
szkolnego lidera takK
NSK rdziela pomocó przedstawicielom oadó medagogicznej w opracowaniu rocznego planu
pracó dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej oraz kieruje jego realizacjąK
NTK lpracowuje ofertę realizacji w iiceum zajęć wóchowania fizócznego w uzgodnieniu
z organem prowadzącóm i po zaopiniowaniu przez oadę medagogiczną i oadę oodziJ
cówK
NUK wwalnia uczniów z wóchowania fizócznegoI informatókiI technologii informatócznejI
drugiego jęzóka obcego – w oparciu o odrębne przepisóK
N9K lkreśla i ustala sposobó dokumentowania pracó dódaktóczno – wóchowawczejK
OMK watwierdza wewnętrznó regulamin pracó i określa zakres obowiązków wicedórektora
i pracowników nie będącóch nauczócielamiK
ONK lpracowuje na każdó rok szkolnó plan nadzoru pedagogicznegoI któró przedstawia oaJ
dzie medagogicznej w terminie do NR września roku szkolnegoI którego dotóczó planK
OOK aórektor

iiceumI

w

porozumieniu

z oadą

medagogicznąI

oadą

oodziców

i pamorządem rczniowskimI z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwoJ
ści organizacójnóchI kadrowóch i finansowóch iiceumI wóznacza na początku etapu
edukacójnego dla danego oddziału lub zespołu od O do 4 przedmiotówI ujętóch
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonómK
OPK t przópadku nieobecności aórektora jego obowiązki pełni wicedórektorK
O4K mowołuje zarządzeniem komisje przeprowadzające egzamin klasófikacójnóI poprawkoJ
wó lub sprawdzian wiedzó i umiejętnościK
ORK mowołuje szkolną komisję rekrutacójnoJkwalifikacójną.
J NM J

§ NN
NK t iiceum może bóć utworzone stanowisko wicedórektora i inne stanowiska kierowniczeI
powierzenia tóch stanowisk i odwołania z nich dokonuje aórektor po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz oadó medagogicznejK
OK ao obowiązków wicedórektora należóW
NF nadzór nad tworzeniem i realizacją tógodniowego planu zajęć dódaktócznóchI
OF organizowanie zastępstw za nieobecnóch nauczócieliI
PF sprawdzanie wókazów godzin ponadwómiarowóchI zajęć dodatkowo płatnóch
oraz wónikającóch z artK 4O hkI sporządzanie wókazów płatnóch zastępstw i ich
akceptowanie do wópłató – współpraca z komórką finansową iiceumI
4F opracowówanie harmonogramu dóżurów nauczócieliI
RF egzekwowanie przestrzegania porządku i dóscóplinó pracó mKinK nadzorowanie
dóżurów międzósekcójnóchI
SF nadzorowanieI koordónowanie i analizowanie pracó wóchowawczej iiceumI
TF hospitowanie lekcji i innóch zajęć dódaktócznóch oraz gromadzenie informacji
o pracó pedagogicznej nauczócieliI
UF nadzorowanie spraw dotóczącóch konkursówI olimpiad i zawodówI
9F rozpatrówanie wszelkich nieodpowiednich zachowań uczniówI
NMF nauczanie w wómiarze godzin określonóch odrębnómi przepisamiI
NNF prowadzenie dokumentacji dotóczącej rocznego rozliczenia godzin pracó naJ
uczócielaI
NOF przeprowadzanie bieżącej kontroli dzienników lekcójnóch w zakresie poprawnoJ
ści prowadzeniaI
NPF przeprowadzanie bieżącej kontroli arkuszó ocenI dziennika pedagogaI dokumenJ
tacji dotóczącej wócieczek szkolnóchI
N4F przedkładanie

wnioskówI

spostrzeżeń

i

problemów

dódaktócznoJ

wóchowawczóch na posiedzeniach oadó medagogicznejI
NRF czuwanie nad poziomem merótorócznóm uroczóstości szkolnóchI
NSF przeprowadzanie bieżącej kontroli dokumentacji organizacji młodzieżowóchI
kontrola księgi uczniów i sposobu wódawania legitómacji uczniowskichI
NTF EuchólonóF
NUF zastępstwo dórektora w czasie jego nieobecnościI

J NN J

N9F wókonówanie innóch zadań bieżącóch zleconóch przez aórektora pzkołóK
§ NO
NK t iiceum działa oada medagogicznaI która jest kolegialnóm organem iiceum w zakresie
realizacji jej statutowóch zadań dotóczącóch kształceniaI wóchowania i opiekiK
OK t skład oadó medagogicznej wchodząW aórektor iiceum i wszóscó nauczóciele zatrudJ
nieni w iiceumK t zebraniach oadó medagogicznej mogą także brać udział z głosem doJ
radczómI osobó zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek radó peJ
dagogicznejI w tóm przedstawiciele stowarzószeń i innóch organizacjiI w szczególności
organizacji harcerskichI któróch celem statutowóm jest działalność wóchowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej
iiceumK
PK mrzewodniczącóm oadó medagogicznej jest aórektor iiceumK
4K webrania oadó medagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnegoI
w każdóm semestrze w związku z klasófikowaniem i promowaniem uczniówI po zakońJ
czeniu rocznóch zajęć dódaktócznaJ wóchowawczóch oraz w miarę bieżącóch potrzebK
webrania mogą bóć organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogicznóI
z inicjatówó przewodniczącego organu prowadzącego szkołę albo co najmniej NLP członJ
ków oadó medagogicznejK
RK mrzewodniczącó prowadzi i przógotowuje zebrania oadó medagogicznej oraz jest odpoJ
wiedzialnó za zawiadomienie wszóstkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem oadóK
SK aórektor iiceum przedstawia oadzie medagogicznejI nie rzadziej niż dwa razó w roku
szkolnómI ogólne wnioski wónikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inJ
formacje o działalności iiceumK
§ NP
NK ao kompetencji stanowiącóch oadó medagogicznej należóW
NF zatwierdzanie planów pracó iiceumI
OF podejmowanie uchwał w sprawie wóników klasófikacji i promocji uczniówI
PF uwzględniając możliwości edukacójne uczniaI oada medagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacójnego promować do klasó programowo wóższej

J NO J

uczniaI któró nie zdał egzaminu poprawkowego z jednóch obowiązkowóch zajęć
edukacójnóchI pod warunkiemI że te obowiązkowe zajęcia edukacójne są zgodnie
ze pzkolnóm mlanem kauczaniaI realizowane w klasie programowo wóższejI
4F E uchólono F
RF

na wniosek ucznia niesklasófikowanego z powodu nieusprawiedliwionóch nieJ
obecności lub na wniosek jego rodziców L prawnóch opiekunów oada medagoJ
giczna może wórazić zgodę na egzamin klasófikacójnóI

SF podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperómentów pedagogicznóch
w iiceumI
TF ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczócieli iiceum i zatwierJ
dzanie planu takI
UF podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listó uczniówI
9F zatwierdzanie kandódaturó ucznia do wniosku o przóznanie stópendium mrezesa
oadó jinistrów I
NMF przedstawienie huratorowi lświató wniosku o przóznanie uczniowi stópendium
ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaI
NNF ustalanie sposobu wókorzóstania wóników nadzoru pedagogicznegoI w tóm
sprawowanego nad pzkołą przez organ sprawującó nadzór pedagogicznó w celu
doskonalenia pracó pzkołóK
OK oada medagogiczna opiniuje w szczególnościW
NF organizację pracó pzkołóI w tóm zwłaszcza tógodniowó rozkład zajęć lekcójnóch
i pozalekcójnóchI
OF projekt planu finansowego pzkołóI
PF wnioski aórektora o przóznanie nauczócielom nagródI odznaczeń i innóch wóJ
różnieńI
4F propozócje aórektora pzkołó w sprawach przódziału nauczócielom stałóch prac
i zajęć w ramach wónagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnóch zajęć
dódaktócznóchI wóchowawczóch i opiekuńczóchI
RF propozócje aórektora dotóczące kandódatów do powierzania im funkcji kierowJ
niczóch w pzkoleI
SF programó nauczania zaproponowane przez nauczócieli aórektorowiI przed doJ
puszczeniem ich do użótku w pzkole jako szkolnó zestaw programów nauczaniaK

J NP J

TF podjęcie w szkole działalności przez stowarzószenia i organizacjeI
UF powierzenie stanowiska aórektora kandódatowi ustalonemu przez organ prowaJ
dzącó szkołęI
9F przedłużenie powierzenia stanowiska dotóchczasowemu aórektorowiI
NMF powierzenie innóch stanowisk kierowniczóch w szkole oraz odwołówania z tóch
stanowiskK
PK aórektor iiceum wstrzómuje wókonanie uchwałI o któróch mowa w ustK NI niezgodnóch
z przepisami prawaK l wstrzómaniu wókonania uchwałó aórektor niezwłocznie zawiaJ
damia organ prowadzącó pzkołę oraz organ sprawującó nadzór pedagogicznóK lrgan
sprawującó nadzór pedagogicznó w porozumieniu z organem prowadzącóm pzkołę uchóla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawaK oozstrzógnięcie orgaJ
nu sprawującego nadzór pedagogicznó jest ostateczneK
§ N4
NK oada Pedagogiczna ponadto:

NF przógotowuje projekt zmian ptatutu pzkołó i uchwala jego zmianó lub uchwala
ptatutI
OF może wóstąpić z wnioskiem do organu prowadzącego pzkołę o odwołanie naJ
uczóciela ze stanowiska aórektoraI a do aórektora pzkołó o odwołanie nauczóJ
ciela z innego stanowiska kierowniczego w pzkoleI
PF wchodzi w porozumienie z oadą oodziców celem uchwalenia przez nią programu
wóchowawczoJprofilaktócznegoK
4F tópuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko aórektora
pzkołó
§ NR
NK rchwałó oadó medagogicznej są podejmowane zwókłą większością głosów w obecności
co najmniej połowó jej członkówK
OK oada medagogiczna ustala regulamin swojej działalnościK webrania oadó medagogicznej są
protokołowaneK
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PK lsobó biorące udział w zebraniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanóch na
posiedzeniu oadó medagogicznejI szczególnie tóchI które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodzicówI a także nauczócieli i innóch pracowników iiceumK
§ NS
NK t iiceum działa oada oodzicówI stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniówK
OK t skład oadó oodziców wchodzi po jednóm przedstawicielu rad oddziałowóchI wóbraJ
nóch w tajnóch wóborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasóK
PK t wóborachI o któróch mowa w pK OI jednego ucznia reprezentuje jeden rodzicK tóboró
przeprowadza się na pierwszóm zebraniu rodziców w klasie pierwszejK
4K oada oodziców uchwala regulamin swojej działalnościI któró nie może bóć sprzecznó ze
statutem iiceumK
RK oada oodziców może wóstąpić do aórektora i innóch organów iiceumI organu prowaJ
dzącego pzkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogicznó z wnioskami i opiniami
we wszóstkich sprawach iiceumK
SK ao kompetencji oadó oodziców należóW
NF wóstępowanie do oadó medagogicznej i aórektora pzkołó z wnioskami i opiniaJ
mi dotóczącómi wszóstkich spraw pzkołóI
OF wspieranie działalności statutowej pzkołóI
PF tópowanie dwóch przedstawicieli oadó oodziców do komisji konkursowej na
stanowisko aórektora pzkołóI
TK oada oodziców uchwala w porozumieniu z oadą medagogiczną program wóchowawczoJ
profilaktócznóK
UK oada oodziców opiniuje w szczególnościW
NF program i harmonogram poprawó efektówności kształcenia lub wóchowaniaI
OF projekt planu finansowego składanego przez aórektora pzkołóK
PF pracę nauczóciela do ustalenia ocenó dorobku zawodowego nauczóciela za
okres stażu;
4F propozócję aórektora wskazujące formó realizacji zajęć wóchowania fizóczJ
negoK
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§ NT
NK t celu wspierania działalności statutowej iiceum oada oodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnóch składek rodziców oraz innóch źródełK wasadó wódatkowania funJ
duszó oadó oodziców określa regulamin jej działalnościK
§ NU
NK t iiceum działa pamorząd rczniowskiI zwanó dalej pamorządemK
OK pamorząd tworzą wszóscó uczniowie iiceumK
PK wasadó wóbierania i działania organów pamorządu określa regulamin uchwalanó przez
ogół uczniów w głosowaniu równómI tajnóm i powszechnómK lrganó pamorządu są jeJ
dónómi reprezentantami ogółu uczniówK
4K oegulamin pamorządu nie może bóć sprzecznó ze ptatutem iiceumK
RK pamorząd może przedstawiać oadzie medagogicznej oraz aórektorowi wnioski i opinie
we wszóstkich sprawach iiceumI w szczególności dotóczącóch realizacji podstawowóch
praw uczniówI takich jakW
NF prawo do zapoznawania się z programem nauczaniaI z jego treściąI celem i staJ
wianómi wómaganiamiI
OF prawo do jawnej i umotówowanej ocenó postępów w nauce i zachowaniuI
PF prawo do organizacji żócia szkolnegoI umożliwiające zachowanie właściwóch
proporcji międzó wósiłkiem szkolnóm a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnóch zainteresowańI
4F prawo redagowania i wódawania gazetó szkolnejI
RF prawo organizowania działalności kulturalnejI oświatowejI sportowej oraz rozJ
rówkowej zgodnie z własnómi potrzebami i możliwościami organizacójnómiI
w porozumieniu z aórektoremI
SF prawo wóboru nauczóciela pełniącego rolę opiekuna pamorząduI
TF prawo do wórażania opinii o pracó nauczócielaK
SK pamorząd w porozumieniu z aórektorem pzkołó podejmuje działania z zakresu wolontaJ
riatuK
TK pamorząd ze swojego składu może wółonić pzkolną oadę tolontariatuI której zadaniem
jest koordónacja działań wolontariackich zebranóch spośród pomósłów zgłoszonóch przez
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zespołó uczniowskie poszczególnóch oddziałów klasowóchK pzczegółowe zasadó działaJ
nia wolontariatu Ew tóm sposób organizacji i realizacji działańF w pzkole określa regulaJ
min wolontariatuI będącó odrębnóm dokumentemK
§ N9
NK t iiceum mogą działać stowarzószenia i organizacjeI któróch celem statutowóm jest
działalność wóchowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dódaktóczJ
nejI wóchowawczej i opiekuńczej iiceumK
OK wgodę na podjęcie działalności przez stowarzószenia i organizacje wóraża aórektor iiJ
ceumK
§ O0
NK tszóstkie organó iiceum współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunkuI
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decózji przez każdó organ w granicach
swoich kompetencjiK
OK hażdó organ iiceum planuje swoją działalność na rok szkolnóK mlanó działań powinnó
bóć uchwalone E sporządzone F do końca wrześniaK hopie dokumentów przekazówane są
aórektorowi iiceum w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi
iiceumK
PK hażdó organ po analizie planów działania pozostałóch organówI może włączóć się do
realizacji konkretnóch zadańI proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawieI
nie naruszając kompetencji organu uprawnionegoK

oozdział 4
lrganizacja iiceum
§ ON
NK modstawowómi formami działalności dódaktóczno – wóchowawczej sąW
NF obowiązkowe zajęcia edukacójne realizowane zgodnie z ramowóm planem naJ
uczania;
J NT J

OF zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
PF zajęcia prowadzone w ramach pomocó psóchologicznoJpedagogicznejI w tómW
aF dódaktóczno –wórównawcze;
bF zajęcia specjalistóczne dla uczniów wómagającóch szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocó psóchologiczno –pedagogicznej;
4F

zajęcia rewalidacójne dla uczniów niepełnosprawnóch;

RF

zajęcia edukacójneI o któróch mowa w przepisach wódanóch na podstawie artK
NO ustK o któróch mowa w przepisach wódanóch na podstawie artK 4 ustK P ustawó
z dnia stócznia N99P rK o planowaniu rodzinóI ochronie płodu ludzkiego i warunJ
kach dopuszczalności przerówania ciążó EazK rK kr NTI pozK TUI z późnK zmK4FFI
organizowane w tróbie określonóm w tóch przepisach;

SF zajęcia edukacójneI które organizuje dórektor szkołóI za zgodą organu prowadząJ
cego szkołę i po zasięgnięciu opinii oadó medagogicznej i oadó oodziców;
aFK dodatkowe zajęcia edukacójneI do któróch zalicza sięW
bFK zajęcia z jęzóka obcego nowożótnego innego niż jęzók obcó nowożótnó naJ
uczanó w ramach obowiązkowóch zajęć edukacójnóch;
cFK zajęciaI dla któróch nie została ustalona podstawa programowaI lecz program
nauczania tóch zajęć został włączonó do pzkolnego westawu mrogramów kaJ
uczaniaK
OK wajęcia w pzkole prowadzone sąW
NF w sóstemie klasowo J lekcójnómI godzina lekcójna trwa 4R minK aopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacójnóch w czasie od PM do SM minutI zachowując ogólnó
tógodniowó czas zajęć ustalonó w tógodniowóm rozkładzie zajęćI o ile będzie to
wónikać z założeń prowadzonego eksperómentu lub innowacji pedagogicznej;
OF w grupach tworzonóch z poszczególnóch oddziałówI z zachowaniem zasad poJ
działu na grupóI opisanóch w niniejszóm ptatucie;
PF w strukturach międzóoddziałowóchI tworzonóch z uczniów z tego samego etapu
edukacójnegoW

zajęcia z jęzóków obcóchI informatókiI religiiI etókiI zajęcia

tcJu;
4F w strukturach międzóklasowóchI tworzonóch z uczniów z różnóch poziomów
edukacójnóchW zajęcia z jK obcegoI specjalistóczne z tcJu;
RF w toku nauczania indówidualnego;
SF w formie realizacji indówidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
TF w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
J NU J

UF w sóstemie wójazdowóm o strukturze międzóoddziałowej i międzóklasowejW
obozó naukoweI wócieczki turóstóczne i krajoznawczeI białe i zielone szkołóI
wómianó międzónarodoweI obozó szkoleniowoJ wópoczónkowe w okresie ferii
letnichK
PK aórektor pzkołó na wniosek oadó oodziców i oadó medagogicznej może wzbogacić proJ
ces dódaktócznó o inne formó zajęćI niewómienione w ustKOK
4K dodzin zajęćI o któróch mowa w artK 4O ustK O pkt O hartó kauczóciela przeznaczane są
na zajęcia wpłówające na zwiększenie szans edukacójnóchI rozwijanie uzdolnień i umieJ
jętności uczniówK mrzódział godzin następujeI po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i pzkołó
z uwzględnieniem deklaracji nauczócieliK
§ ON a
lrganizacja nauki religiiLetóki i taŻJu
NK rczniom niepełnoletnim na żóczenie rodziców E prawnóch opiekunów F lub żóczenie
uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religiiLetóki zgodnie z odrębnómi przepiJ
samiK
OK ŻóczenieI o któróm mowa w ustK N jest wórażane w formie pisemnego oświadczeniaK
Oświadczenie nie musi ponawiane w kolejnóm roku szkolnómI może jednak bóć zmieJ
nioneK
PK t przópadkuI gdó na zajęcia religii konkretnego wóznania lub etóki zgłosi się mniej niż T
uczniów z danego oddziałóI zajęcia te mogą bóć organizowane w formie zajęć międzóodJ
działowóch lub międzóklasowóchI zaś w przópadkuI gdó w całej szkole liczba chętnóch
na te zajęcia będzie mniejsza niż T osóbI aórektor pzkołó przekazuje deklaracje rodziców
do organu prowadzącegoK lrgan prowadzącó organizuje naukę religii lub etóki w formie
zajęć międzószkolnóchK
4K t sótuacjachI jak w ustK PI podstawę wpisania ocen z religii lub etóki do arkusza ocen i na
świadectwie stanowi zaświadczenie wódane przez katechetęI nauczóciela etóki prowadząJ
cóch zajęcia w grupach międzószkolnóchK
RK rdział ucznia w zajęciach religiiLetóki jest dobrowolnóK rczeń może uczestniczóć
w dwóch rodzajach zajęćK
SK t przópadkachI gdó uczeń uczestniczó w dwóch rodzajach edukacji tjK religii i etóki na
świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się dwie ocenó zarówno z etókiI jak i religiiK
TK t przópadkachI gdó uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etókiI do średniej ocen wlicza
się ocenę ustaloną jako średnią z rocznóch ocen klasófikacójnóch uzóskanóch z tóch zaJ
J N9 J

jęćK geżeli ustalona w ten sposób średnia ocena nie jest liczbą całkowitąI ocenę tę zaokrąJ
gla się do liczbó całkowitej w góręK
§ ON b
NK rczniom danego oddziału lub grupie międzóoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
wiedzó o żóciu seksualnómI o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa
w ramach godzin do dóspozócji aórektora w wómiarze N4 godzin w każdej klasieI w tóm
po R godzin z podziałem na grupó chłopców i dziewczątK
OK rczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciachI o któróch mowa w ustKNI jeżeli jego
rodzice E prawni opiekunowie F zgłoszą aórektorowi pzkołó w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciachK
PK wajęciaI o któróch mowa w ustK N nie podlegają ocenie i nie mają wpłówu na promocję
ucznia do klasó programowo wóższej ani na ukończenie szkołó przez uczniaK
§ ON c
NK wasadó zwalniania ucznia na zajęciach wóchowania fizócznegoW
NF w przópadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonóch możliwoJ
ściach wókonówania określonóch ćwiczeń fizócznóchI aórektor pzkołóI na wnioJ
sek rodzica lub pełnoletniego uczniaI zwalnia ucznia z wókonówania określoJ
nóch ćwiczeń fizócznóch na lekcjach wóchowania fizócznego na czas określonó
w tej opiniiK rczeń jest obowiązanó uczestniczóć w zajęciach wóchowania fiJ
zócznegoK kauczóciel prowadzącó zajęcia z wóchowania fizócznego dostosowuje
wómagania edukacójne do możliwości uczniaK
OF w przópadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniJ
czenia ucznia na zajęciach wóchowania fizócznegoI aórektor pzkołó zwalania
ucznia z realizacji zajęć wóchowania fizócznegoK rczeń jest obowiązanó przeJ
bówać na zajęciach pod opieką nauczócielaI chóbaI że rodzice ucznia złożą
oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wóchowania
fizócznego Ezwolnienia z pierwszóch i ostatnich lekcji w planie zajęćFK t dokuJ
mentacji przebiegu nauczania zamiast ocenó klasófikacójnej wpisuje się „ zwolJ
nionó” albo „ zwolniona”K
PF uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonóch ćwiczeń fizócznóch lub zwolJ
nienia z zajęć wóchowania fizócznego po otrzómaniu decózji aórektora pzkołóK

J OM J

§ ON c
NK aórektor pzkołó na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii
poradni psóchologicznoJpedagogicznejI w tóm poradni specjalistócznej oraz na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indówidualnego
nauczania

zwalania do końca danego etapu edukacójnego ucznia z wadą słuchuI

z głęboką dósleksją rozwojowąI z afazjąI z niepełnosprawnościami sprzężonómi lub
z autózmem z nauki drugiego jęzóka nowożótnegoK t dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast ocenó klasófikacójnej wpisuje się „zwolnionó” albo „zwolniona”K
§ ONd
NK aórektor pzkołóI na wniosek rodziców E prawnóch opiekunów F uczniaI w drodze decózji
administracójnej może zezwolićI po spełnieniu wómaganóch warunków na spełnianie
obowiązku szkolnego poza pzkołąK
§ ON e
NK pzkoła zapewnia uczniom dostęp do fnternetu zabezpieczają dostęp uczniom do treściI
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie
hasłem szkolnej sieci ticiI a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego
i ciągłą jego aktualizacjęK
§ ON f
NK pzkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wóchowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującómi przepisami w tóm zakresieK
§ ON g
NK mrogramó nauczania – wómaganiaI zasadó dopuszczania do użótku w pzkole EuchólonoF
§ON h
NK modręcznikiI materiałó edukacójne – zasadó dopuszczania do użótku w pzkole EuchólonoF

J ON J

§ ON i
NK mroces wóchowawczó prowadzonó jest zgodnie z programem wóchowawczoJ
profilaktócznóK
OK mrogram wóchowawczoJprofilaktócznó pzkołó opracowuje zespół składającó się z naJ
uczócieli wskazanóch przez aórektora pzkołóI pedagoga szkolnegoK
PK mrogram wóchowawczoJprofilaktócznó pzkołó opracowuje się po dokonanej diagnozie
sótuacji wóchowawczej w szkoleI zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cókl
edukacójnóI z uwzględnieniem dojrzałości psóchofizócznej uczniówK
4K mrogram wóchowawczoJ profilaktócznó oada oodziców uchwala w terminie PM dni od
rozpoczęcia roku szkolnegoI po wcześniejszóm uzóskaniu porozumienia z oadą medagoJ
gicznąK mrzez porozumienie rozumie się pozótówne opinie o programie wóchowawczoJ
profilaktócznó wórażone przez oadę medagogiczna i oadę oodzicówK
RK t przópadkuI gdó w terminie PM dni od rozpoczęcia roku szkolnego oada oodziców nie
uzóska porozumienia z oadą medagogiczną w sprawie programu wóchowawczoJ
profilaktócznó szkołóI rozumianą jak w ustK 4I program te ustala aórektor pzkołó w
uzgodnieniu z organem sprawującóm nadzór pedagogicznóK mrogram ustalonó przez aóJ
rektora pzkołó obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez oadę oodziców w poroJ
zumieniu z oadą medagogicznąK
SK tóchowawcó klas na każdó rok szkolnó opracowują planó pracó wóchowawczejI
z uwzględnieniem treści programu wóchowawczoJprofilaktócznego pzkołó i przedstawią
je do zaopiniowania na zebraniach rodzicówK
§ OO
NK pzczegółową organizację nauczaniaI wóchowania i opieki w danóm roku szkolnóm okreJ
śla arkusz organizacji iiceum opracowanó przez aórektora iiceumI z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczaniaK Arkusz organizacji iiceum zatwierdzaK organ prowadzącó
szkołęI po uzóskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogicznóI zatwierdza arkusz
organizacji pzkołóK
OK t arkuszu organizacji iiceum zamieszcza się w szczególnościW liczbę pracowników iiJ
ceumI w tóm pracowników zajmującóch kierownicze stanowiskaI liczbę godzin zajęć
edukacójnóch finansowanóch ze środków przódzielonóch przez organ prowadzącó iiJ
ceum oraz liczbę zajęć prowadzonóch przez poszczególnóch nauczócieliK

J OO J

PK ka podstawie zatwierdzonego arkusza organizacójnego iiceum aórektor iiceumI
z uwzględnieniem zasad ochronó zdrowia i higienó pracóI ustala tógodniowó rozkład zaJ
jęć określającó organizację obowiązkowóch i nadobowiązkowóch zajęć edukacójnóchK
§ OP
NK ao realizacji zadań statutowóch pzkoła zapewnia możliwość korzóstania z pomieszczeń
do naukiI w któróch znajduje się niezbędne wóposażenieK
§ O4
NK mółmetek uczniów klas drugich organizują samorząd szkolnó z opiekunem przó współpraJ
có rodziców Jprzedstawicieli lddziałowóch oad oodziców uczniów klas drugichK
OK wa bezpieczeństwo uczniów w czasie zabawó półmetkowej odpowiadają wóchowawcó
oraz rodzice uczniów klas drugichK
PK mółmetek odbówa się poza terenem f ilI w lokalu spełniającóm wómogi określone
w przepisach prawaK
4K Termin zabawó organizator uzgadnia z dórekcją iiceum oraz wóchowawcami klasK
§ OR
NK Biblioteka

szkolna

jest

pracownią

służącą

realizacji

potrzeb

dódaktócznoJ

wóchowawczóch iiceumI doskonaleniu warsztatu pracó nauczócieliI realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniówI popularózowaniu wiedzó pedagogicznej wśród rodziców oraz
realizacji czótelniczej i medialnejK
OK w biblioteki mogą korzóstać uczniowieI nauczóciele i innó pracownicó pzkołóI rodzice
oraz inne osobóI po uzóskaniu zgodó aórektora pzkołóK
PK dodzinó pracó biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcójnóch i po
ich zakończeniuK
4K lrganizację pracó biblioteki określająW „oegulamin biblioteki”I „oegulamin czótelni” oraz
„oegulamin czótelni multimedialnej”K
§ OR a
mrace pedagogiczneW
NK rdostępnianie zbiorów bibliotecznóch czótelnikomK

J OP J

OK rdzielanie informacji dotóczącóch zawartości księgozbioruI zgromadzonóch czasopism
i zbiorów audiowizualnóchK
PK mrowadzenie przósposobienia czótelniczoJinformacójnego uczniów w grupach bądź osobJ
noK
4K mropagowanie czótelnictwa za pomocą informacji wizualnejK
RK rdostępnianie uczniom wókazu lektur szkolnóchK
§ OR b
mrace organizacójnoJtechniczneW
NK dromadzenie zbiorów zgodnie z profilem biblioteki i potrzebami iiceumK
OK bwidencjonowanie i opracowówanie zbiorówK
PK honserwacja i selekcja księgozbioruK
4K mrowadzenie dokumentacji pracó – dziennik biblioteki szkolnejK
§ OR c
tspółpraca z uczniamiI nauczócielamiI rodzicamiI innómi bibliotekami i instótucjami kulJ
turóW
NK Biblioteka kształci użótkownika informacji oraz stwarza warunki do samokształceniaK
OK t bibliotece zapewnione są warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego uczniaK
PK Biblioteka wspomaga przógotowanie uczniów do konkursów i olimpiadK
4K t bibliotece stosuje się różne formó pracó wóchowawczej z uczniemK
RK Biblioteka inicjuje wójścia uczniów do instótucji kulturalnóchK
SK t bibliotece gromadzone są materiałó przódatne nauczócielom w realizacji programów
nauczaniaK
TK kauczócielJbibliotekarz uczestniczó w posiedzeniach oadó medagogicznejK
UK aziałania biblioteki są promowane na forum pzkołóK
9K Biblioteka współpracuje z wóchowawcami klas i pedagogiem szkolnóm poprzez gromaJ
dzenie tekstów do prowadzenia lekcji wóchowawczóchI wódawnictw dotóczącóch profiJ
laktóki uzależnieńI prenumeratę czasopism psóchologicznóchK
NMK Biblioteka informuje rodziców o czótelnictwie uczniówK
NNK Biblioteka zapewnia dostęp do publikacji poruszającóch problemó wóchowawczeI sprawó
wieku dojrzewaniaI omawiające zagadnienia związane z psóchologiąK
NOK Część książek kupowanóch do biblioteki jest finansowanóch z funduszó oadó oodzicówK
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NPK Biblioteka współpracuje z Biblioteką i corum hulturó w lleśnicó – udział w imprezach
czótelniczóch i wspólne projektóK
N4K Biblioteka współpracuje z cilią aolnośląskiej Biblioteki medagogicznej w lleśnicó – pieć
kauczócieli BibliotekarzóK
NRK Biblioteka współpracuje aomem ppotkań z eistoriąK
§ OR d
fnneW
NK lpieka nad uczniami nie uczęszczającómi na lekcje religiiK
§ OS
NK pzkoła może przójmować słuchaczó zakładów kształcenia nauczócieli Estudentów szkół
wóższóch kształcącóch nauczócieliF na praktóki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzó aórektorem iiceum lub J za jego zgodą J z poszczeJ
gólnómi nauczócielami a zakładem kształcenia nauczócieliK

oozdział R
kauczóciele i inni pracownicó iiceum
§ OS
NK kauczóciel prowadzi pracę dódaktócznoJwóchowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowieJ
dzialnó za jakość i wóniki tej pracóI a także bezpieczeństwo powierzonóch jego opiece
uczniówK
OK ao zadań nauczóciela należó w szczególnościW
NF realizowanie obowiązującej w pzkole podstawó programowejI
OF wóbór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnóm zestawie proJ
gramówI
PF wóbór podręczników szkolnóchI
4F prowadzenie pracó wóchowawczej zgodnie z przójętóm programem wóchowawJ
czoJprofilaktócznómI

J OR J

RF wspieranie rozwoju psóchofizócznego uczniówI ich zdolności i zainteresowańI
SF doskonalenie umiejętności dódaktócznóch i podnoszenie własnóch kwalifikacji
zawodowóchI
TF stosowanie obowiązującóch w pzkole zasad oceniania pracó uczniówI
UF eliminowanie przóczón niepowodzeń szkolnóch uczniówI
9F sóstematóczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczaniaI
NMF czónnó udział w pracó oadó medagogicznejI realizowanie podjętóch uchwałI
NNF współpraca z rodzicamiI
NOF sóstematóczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieJ
czeństwa i higienó pracóI
NPF odpowiedzialność za żócieI zdrowie i bezpieczeństwo powierzonóch sobie
uczniówI
N4F realizowanie zajęć opiekuńczóch i wóchowawczóch uwzględniającóch potrzebó
i zainteresowania uczniówI
NRF udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w pzkoleI
NSF udzielanie uczniowi pomocó psóchologicznoJpedagogicznej podczas bieżącej
pracóK
§ OT
NK kauczóciele danego przedmiotu lub nauczóciele grupó przedmiotów pokrewnóch mogą
tworzóć zespół przedmiotowóI mogą też tworzóć zespół wóchowawczó lub inne zespołó
problemowo – zadanioweK
OK rdział wóznaczonóch przez aórektora nauczócieli w pracach zespołów jest obowiązkoJ
wóK
PK mracą zespołu kieruje powołanó przez aórektora iiceum przewodniczącó zespołuK
4K mrzewodniczącó zespołu odpowiedzialnó jest za opracowanie szczegółowego planu praJ
có zespołu i jego realizacjęK
RK t pzkole powołuje się doraźne zespołó nauczócieliI któróch zadaniem jest wóbór podJ
ręcznikaI materiałów edukacójnóch i materiałów ćwiczeniowóch na cókl edukacójnóK
rstaleń zespołó dokonują w terminie do NR czerwca danego roku szkolnegoK E uchólono F

J OS J

§ OU
NK kauczóciele danego przedmiotu lub nauczóciele grupó przedmiotów pokrewnóch mogą
tworzóć zespół przedmiotowóI mogą też tworzóć zespół wóchowawczó lub inne zespołó
problemowo – zadanioweK
OK rdział wóznaczonóch przez dórektora nauczócieli w pracach zespołów jest obowiązkowóK
PK wespół stałó funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązaniaK aórektor pzkołó może
corocznie dokonówać zmianó w składzie zespołu stałego w przópadku zmian kadrowóch
na stanowiskach nauczócieli lub zmianó rodzaju przódzielonóch zajęćK
4K wespołó doraźne E problemowe i zadanioweF powołuje aórektor do wókonania okresoweJ
go zadania lub rozwiązania problemuK mo zakończeniu pracó zespół ulega rozwiązaniuK
RK mracą każdego zespołu kieruje przewodniczącóK
SK mrzewodniczącego zespołó powołuje aórektor pzkołóK
TK mierwsze posiedzenie zespołu zwołuje aórektorI a w przópadku kontónuacji pracó zespołu
– przewodniczącó w terminie do NM września każdego roku szkolnegoK ka zebraniu dokoJ
nuje się wóboru osób funkcójnóch i opracowuje się plan pracóK
UK mrzewodniczącó zespołu jest zobowiązanó do przedstawienia planu pracó aórektorowi
szkołó w terminie do OM września każdego roku szkolnegoK mlan pracó zatwierdza aórekJ
tor pzkołóK
9K webrania są protokółowaneK
NMK mrzewodniczącó przedkłada na oadzie medagogicznej dwa razó w ciągu roku sprawozdaJ
nie z prac zespołuK
NNK t pierwszóm tógodniu września odbówa się zebranie wszóstkich przewodniczącóch zeJ
społuK ka zebraniu dokonuje się koordónacji działańI uzgodnieńI ustala się zakres współJ
pracó i plan działań interdóscóplinarnóchK webranie zwołuje i przewodniczó aórektor
pzkołóK
NOK kauczóciel zatrudnionó w iiceum jest obowiązanó należeć do przónajmniej jednego zeJ
społuK tpisanie nauczóciela w skład zespołu nie wómaga zgodó nauczócielaK
NPK hażdó nauczóciel aktównie uczestniczó w pracach zespołuK
N4K lbecność nauczóciela na zebraniach jest obowiązkowaK
NRK wespół ma prawo wópracować wewnętrzne zasadó współpracóI organizacji spotkańI koJ
munikowania sięI podziału ról i obowiązkówI monitorowania działań i ewaluacji pracó
własnejK
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§ O9
NK wadaniami zespołu wóchowawczego sąW
NF kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację oboJ
wiązków szkolnóchI
OF rozwijanie sóstematócznej współpracó z rodzicami oraz środowiskiem lokalnómI
PF poznawanie środowiska wóchowawczego uczniówI
4F pomoc młodzieżó znajdującej się w trudnóch sótuacjach żóciowóch i materialJ
nóchI
RF diagnozowanie uczniów w zakresie potrzebI poczucia bezpieczeństwa i trudności
z jakimi się borókająI
SF kształcenie umiejętności świadomego wóboruI podejmowania decózji oraz brania
odpowiedzialności za podjęte wóboróK
OK wadaniami zespołu przedmiotowego sąW
NF wóbór proponowanóch do szkolnego zestawu programów nauczaniaI a także podJ
ręczników z danego przedmiotuI
OF opracowanie króteriów oceniania uczniów z danego przedmiotuI
PF badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotuI
4F współudział przó opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnegoI autorJ
skichI innowacójnóch i eksperómentalnóchI
RF współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczócieliI
SF współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowóchI a takJ
że w uzupełnianiu ich wóposażeniaI
TF współpraca przó ewaluacji wewnętrznej pzkołóK
§ P0
NK kauczóciele prowadzącó zajęcia na danóm poziomie tworzą oddziałowó zespół nauczóJ
cieliK
OK mracą zespołu kieruje wóchowawca klasK
PK t ciągu roku szkolnego powinnó się odbóć przónajmniej dwa spotkania zespołuI w tóm
jedno we wrześniu z udziałem aórektora lub wicedórektora i pedagoga szkolnegoK
4K wadania oddziałowóch zespołów nauczócielskichW
NF horelowanie treści programowóch przedmiotówI porozumiewanie się co do wóJ
magań programowóch oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniówK
J OU J

OF morozumiewanie się w sprawach opiekuńczo J wóchowawczóch i organizacji czaJ
su wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnóch zamierzeń dla
optómalnego rozwoju uczniówK
PF tnioskowania do aórektora pzkołó i oadó medagogicznej w sprawach pedagoJ
gicznóch i opiekuńczóchK
RK webrania są protokółowaneK t sótuacji poruszania danóch wrażliwóchI szczególnie przó
analizowaniu opinii i orzeczeń moradni msóchologicznoJmedagogicznóch lub zaświadczeń
lekarskich dotóczącóch ucznia odstępuje się od zapisu tóch danóch w protokoleK
§ PN
NK aórektor pzkołó powierza każdó oddział opiece wóchowawczej jednemu z nauczócieliI
zwanemu wóchowawcąK K
OK cunkcje wóchowawcó aórektor powierza nauczócielowiI któró – jeśli nie zajdą
szczególne okoliczności – prowadzi oddział w całóm cóklu nauczaniaK
PK ao zadań nauczóciela wóchowawcó oddziału należó w szczególnościW
NF otaczanie indówidualną opieką wóchowawczą każdego ze swoich wóchowankówI
OF utrzómówanie sóstematócznego kontaktu z rodzicami uczniówI udzielanie inforJ
macjiI poradI wskazówek ułatwiającóch rozwiązówanie problemówI
PF planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnóch form
żócia zespołowegoI które rozwijają i integrują oddziałI
4F współdziałanie z nauczócielami uczącómi w jego oddzialeI uzgadnianie z nimi
i koordónowanie działań wóchowawczóchI
RF współpraca z pedagogiem szkolnómI
SF kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniówI także w zakresie reguJ
larnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcójneI
TF pomaganie w organizacji i udział w żóciu kulturalnóm klasóI
UF dokonówanie ocenó wóników nauczania i pracó wóchowawczej klasó oraz
przedkładanie sprawozdania z postępów dódaktócznoJwóchowawczóch na posieJ
dzeniach oadó medagogicznejI
9F budzenie zainteresowania uczniów żóciem i potrzebami środowiskaI inspirowanie
ich udziału w pracach na rzecz środowiskaI
NMF interesowanie się stanem zdrowia i higienó osobistej uczniówI
NNF organizowanie opieki i pomocó materialnej dla uczniów znajdującóch się w trudJ
nej sótuacji żóciowejI
J O9 J

NOF sóstematóczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności
wóchowawczej i opiekuńczejI dziennika lekcójnego i arkuszó ocenI wópisówanie
świadectw szkolnóchI
NPF udzielanie uczniowi pomocó psóchologicznoJpedagogicznej podczas bieżącej
pracóK
§ PO
NK lpiekę psóchologiczno – pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagogI do obowiązków
którego należąW
NF rozpoznawanie indówidualnóch potrzeb uczniów oraz analizowanie przóczón
niepowodzeń szkolnóchI
OF określanie form i sposobów udzielania pomocó uczniomI w tóm uczniom wóbitJ
nie uzdolnionómI odpowiednio do rozpoznanóch potrzebI
PF udzielanie różnóch form pomocó psóchologicznej i pedagogicznej uczniom i słuJ
chaczomI a także współpraca w tóm zakresie z moradnią msóchologicznoJ
medagogicznąI
4F koordónacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia sięI
RF działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocó materialnej uczniom znajduJ
jącóm się w trudnej sótuacji żóciowejI
SF współpraca z organizacjami młodzieżowómiI stowarzószeniami i innómi organiJ
zacjamiI któróch celem statutowóm jest działalność wóchowawcza lub rozszerzaJ
nie i wzbogacanie form działalności dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej
szkołóI
TF koordónacja pracó wóchowawczej zgodnie z przójętóm programem wóchowawJ
czoJprofilaktócznómI
UF dokonówanie okresowóch ocen sótuacji wóchowawczej w szkole oraz prezentaJ
cja ocenó oadzie medagogicznejK
OK momoc psóchologicznoJpedagogiczna w pzkole polega naW
NF diagnozowaniu środowiska uczniaI
OF rozpoznawaniu potencjalnóch możliwości oraz indówidualnóch potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojeniaI
PF rozpoznawaniu przóczón trudności w nauce i niepowodzeń szkolnóchI
4F wspieraniu ucznia z wóbitnómi uzdolnieniamiI
RF organizowaniu różnóch form pomocó psóchologicznoJpedagogicznejI
J PM J

SF podejmowaniu działań wóchowawczóch i profilaktócznóch wónikającóch z proJ
gramu wóchowawczoJprofilaktócznego oraz wspieraniu nauczócieli w tóm zakreJ
sieI
TF prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniówI nauczóJ
cieli i rodzicówI
UF wspieraniu uczniów metodami aktównómiI w dokonówaniu wóboru kierunku dalJ
szego kształceniaI zawodu i planowaniu karieró zawodowej oraz udzielaniu inJ
formacji w tóm zakresieI
9F wspieraniu nauczócieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego sóstemu doradztwa
oraz zajęć związanóch z wóborem kierunku kształcenia i zawoduI
NMF wspieraniu nauczócieli i rodziców w działaniach wórównującóch szanse edukaJ
cójne uczniaI
NNF udzielaniu nauczócielom pomocó w dostosowaniu wómagań edukacójnóch wóniJ
kającóch z realizowanóch przez nich programów nauczania do indówidualnóch
potrzeb psóchofizócznóch i edukacójnóch uczniaI u którego stwierdzono zabuJ
rzenia i odchólenia rozwojowe lub specóficzne trudności w uczeniu sięI uniemożJ
liwiające sprostanie tóm wómaganiomI
NOF wspieraniu rodziców i nauczócieli w rozwiązówaniu problemów wóchowawJ
czóchI
NPF umożliwianiu rozwijania umiejętności wóchowawczóch rodziców i nauczócieliI
N4F podejmowaniu działań mediacójnóch i interwencójnóch w sótuacjach krózósoJ
wóchK
PK lrganizowanie kształceniaI wóchowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnóch w
pzkole polega naW
NF realizacji zaleceń zawartóch w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnegoI
OF zapewnieniu odpowiednich warunków do naukiI sprzętu specjalistócznego i środJ
ków dódaktócznóchI
PF realizacji programu nauczaniaI programu wóchowawczoJprofilaktócznegoI dostoJ
sowanóch do indówidualnóch potrzeb edukacójnóch i możliwości psóchofizóczJ
nóchI z wókorzóstaniem odpowiednich form i metod pracó dódaktócznej i wóJ
chowawczejI
4F realizacji wskazanóch przez moradnię msóchologicznoJmedagogiczną zajęćI
RF integracji ze środowiskiem rówieśniczómK
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§ PP
NK t skład pracowników oprócz nauczócieli wchodzą sekretarz szkołóI główna księgowaI
samodzielnó referent dsK ekonomicznóch i samodzielnó referent dsK uczniowskich oraz
pracownicó obsługi tjK konserwator – szatniarzK
OK wakres czónności dla poszczególnóch pracowników administracji i obsługi iiceum okreJ
śla aórektor iiceumK

oozdział S
rczniowie
§ P4
NK geżeli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z lekcji wóchowania fizócznegoI informatókiI
technologii informacójnej toW
NF w przópadkuI gdó rozpoczóna lub kończó dzień nauki lekcjami wóchowania fiJ
zócznego może w nich nie uczestniczóć przóchodząc później do iiceum lub wóJ
chodząc wcześniej ze iiceum jedónie wtedó gdó rodzic E prawnó opiekun F wóraJ
zi pisemną zgodę na nieuczestniczenie dziecka w wLw zajęciachK ddó takiego
oświadczenia nie maI uczeń zobowiązanó jest do przebówania na lekcjach wóJ
chowania fizócznego pod nadzorem nauczócielaI
OF w przópadkuI gdó lekcje wóchowania fizócznegoI informatókiI technologii inJ
formacójnej są lekcjami środkowómi w planie na danó dzieńI uczeń zobowiązanó
jest przebówać pod opieką nauczóciela wóchowania fizócznegoI informatókiI lub
technologii informacójnejK
OK rczeńI któró nie uczestniczó w lekcjach religii obowiązanó jest przebówać w czótelni
szkolnej lub w innej sali wóznaczonej przez aórektoraK t przópadkuI gdó dzień lekcójnó
zaczóna się lub kończó lekcjami religii a szkoła nie prowadzi alternatównóch zajęć
z etóki rodzicLprawnó opiekun może pisemnie zwolnić dziecko z obowiązku przebówania
w iiceumK
PK rczeń może bóć zwolnionó z lekcji gdóW

J PO J

NF przóniesie pisemne zwolnienie od rodzica L prawnego opiekunaK Trób zwalniaJ
nia ucznia w tóm przópadku jest określonó w wasadach lceniania teJ
wnątrzszkolnegoK t przópadku złego samopoczucia dostarczó wóchowawcó
zaświadczenie od pielęgniarki iiceum potwierdzające stan zdrowiaK tóchoJ
wawca lub nauczócielI któró w chwili złego samopoczucia ucznia miał lekJ
cjęI w przópadku nieobecności wLw wicedórektor lub aórektor iiceum zoJ
bowiązani są do telefonicznego kontaktu z rodzicemLprawnóm opiekunem
i prośbą o odebranie dziecka ze pzkołóK
4K mełnoletni uczeń samodzielnie decóduje o uczestnictwie w zajęciachI o któróch jest mowa
w pK O i pK PK
§ PR
NK ao iiceum uczęszczają uczniowie w wieku od NS roku do ukończenia ON roku żóciaK
t uzasadnionóch przópadkach dolna granica wieku ucznia przójętego do iiceum może
ulec obniżeniuK
§ PS
NK rczeń ma prawo doW
NF opieki wóchowawczej oraz należótóch warunków bezpieczeństwa i ochronó
przed wszelkimi formami przemocó fizócznej bądź psóchicznejK
OF żóczliwegoI podmiotowego traktowania w procesie dódaktóczno – wóchowawJ
czómK
PF poszanowania godności w sprawach osobistóchI rodzinnóch i koleżeńskichK
4F jawnego wórażania opinii dotóczącóch żócia iiceumI jeśli nie narusza tóm dobra
innóch osóbK
RF właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz zgłaszania poprzez organa
przedstawicielskie Esamorząd uczniowskiI wóchowawcęI radę rodzicówF postulaJ
tów dotóczącóch funkcjonowania iiceumK
SF przejawiania własnej aktówności w zdobówaniu wiedzó i umiejętności przó wóJ
korzóstaniu wszóstkich możliwości iiceumK
TF powołówania organów samorządu uczniowskiego Ena zasadach określonóch
w postanowieniach szczegółowóch regulaminu samorządu uczniowskiegoFK

J PP J

UF uczestnictwa w przedsięwzięciach podejmowanóch przez samorząd klasowó wraz
z wóchowawcą klasó EnpK wócieczkaI wójazd do teatruI wójście do kinaI zabawa
klasowaFK
9F wpłówania na żócie iiceum poprzez działalność samorządowąI zrzeszania się
w organizacjach działającóch w szkoleK
NMF rozwijania zainteresowańI zdolności i talentów oraz uczestniczenia w zajęciach
pozalekcójnóch prowadzonóch na terenie iiceum E koła zainteresowańI koła
przedmiotoweI zajęcia służące wórównówaniu szans edukacójnóch uczniówI imJ
prezó szkolneF i zajęcia pozaszkolneK
NNF korzóstania z pomieszczeń szkolnóchI sprzętuI środków dódaktócznóchI księgoJ
zbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcójnóch szkolnóch – na zasadach określoJ
nóch w regulaminie danej pracowni i instrukcjach obsługiK
NOF reprezentowania iiceum w olimpiadach przedmiotowóchI konkursachI przegląJ
dachI zawodach sportowóch i innóch imprezachK
NPF zapoznania się z króteriami oceniania z poszczególnóch przedmiotówK
N4F sprawiedliwejI obiektównej i jawnej Eprzeprowadzonej na bieżącoF ocenó swego
stanu wiedzó i umiejętności oraz zachowania zgodnie z przójętómi wasadami
lceniania tewnątrzszkolnegoK
NRF pomocó nauczóciela w przópadku trudności w nauceI w ramach zajęć dodatkoJ
wóch; ma też prawo do pomocó ze stronó kolegówK
NSF opieki socjalnejK
NTF otrzómania nagród za wzorową uczniowską postawęI zaangażowanie społeczneI
udział w olimpiadach przedmiotowóchI konkursachI zawodach sportowóchI itpK w
miarę posiadanóch środków finansowóch na zasadach określonóch w postanoJ
wieniach szczegółowóch regulaminu oadó oodzicówK
NUF odwołania się od wómierzonej karó na zasadach określonóch w ptatucieK
N9F złożenia pisemnej skargi do aórektora w przópadku stwierdzenia naruszenia
praw uczniaK aórektor rozpatruje sótuację w ciągu N4 dni pracó iiceum i wódaje
opinię w tej sprawie
NK rczeń ma obowiązekW
NF uczóć się sóstematócznie i rozwijając swoje umiejętnościI aktównie uczestniczóć
w zajęciach lekcójnóch i żóciu pzkołóI regularnie uczęszczać na lekcje i nie
spóźniać sięI
OF godnie reprezentować pzkołęI
J P4 J

PF respektować zasadó współżócia społecznego i normó etóczneI
4F starać się o uzóskanie jak najwóższej ocenó własnego zachowaniaI
RF odnosić się z szacunkiem do nauczócieli i innóch pracownikówI
SF dbać o kulturę słowaI
TF chronić własne żócie i zdrowieI przestrzegać zasad higienóI
UF dbać o ład i porządek oraz mienie pzkolneI własne i innóchI
9F dbać o schludnó wógląd oraz noszenie stroju uroczóstego Ew kolorachW białoJ
czarnómI białoJgranatowóm lub białoJ szarómF w dniachI w któróch odbówają się
uroczóstości pzkolneI oraz w czasie reprezentowania iiceum na zewnątrz Eudział
w promocji iiceumI w delegacjiI w konkursachI olimpiadachI
NMF naprawiać wórządzone szkodó materialneI
NNF szanowania sztandaru iiceumI flagi narodowejI godłaI hómnu narodowegoI hómJ
nu rnii buropejskiejI zachowania właściwej postawó w czasie słuchania hómnów
i wprowadzania pocztu sztandarowegoI
NOF punktualnej i regularnej obecności na wszóstkich obowiązkowóch godzinach lekJ
cójnóch i wóbranóch przez siebie zajęć pozalekcójnóch oraz usprawiedliwienia
nieobecności w tróbie określonóm w wltK t przópadku spóźnienia się I uczeń
ma obowiązek przóbóć na lekcję niezależnie od wómiaru spóźnienia i po zakońJ
czeniu lekcji podejść do nauczóciela i podać powód spóźnieniaK
OK rczeń nie może zapraszać do iiceum obcóch osóbK
PK modczas zajęć edukacójnóch istnieje bezwzględnó zakaz korzóstania przez uczniów z teleJ
fonów komórkowóch i innóch urządzeń elektronicznóchK aotóczó to wszóstkich funkcji
jakie posiada aparat telefonicznóK wakaz ten dotóczó również wszelkich zajęć pozalekcójJ
nóch i pozaszkolnóch organizowanóch przez pzkołęK rczeń zobowiązanó jest do wółąJ
czenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoJ
częciem zajęć edukacójnóch E dotóczó to również słuchawek FK t przópadku naruszenia
powóższóch zasad uczeń otrzómuje ocenę cząstkową naganną z zachowania oraz ma
obowiązek oddania nauczócielowi telefonu lub innego urządzeniaI które następnie zostaJ
nie zdeponowane u aórektora pzkołóK Telefon jest przechowówanó w zabezpieczonej i
podpisanej kopercie w sejfie szkolnómK mrzed odebraniem telefonu uczeń zobowiązanó
jest go wółączóćK rczeń ma prawo wójąć z urządzenia kartę pamięci i kartę pfjK ao odeJ
brania telefonu lub innóch urządzeń elektronicznóch upoważnieni są rodzice lub opiekuJ
nowie prawni ucznia
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§ PT a
NK rczeń może bóć nagrodzonó zaW
NF rzetelną naukę i pracę społecznąI
OF wzorową postawęI
PF wóbitne osiągnięcia EnaukoweI artóstóczneI sportoweFI
4F dzielność i odwagęK
§ PT b
NK oodzaje nagródW
NF pochwała wóchowawcó klasó wobec klasóI
OF pochwała aórektora iiceum wobec klasóI
PF pochwała aórektora iiceum wobec uczniów całej pzkołóI
4F

dóplomI nagroda rzeczowa wręczona przez aórektora iiceumI wóchowawcę
klasóI opiekuna organizacji szkolnej lub koła zainteresowań – wręczona na forum
iiceum lub klasóI

RF wpisanie nazwiska ucznia mającego wóbitne osiągnięcia – do kroniki iiceum
oraz na stronie internetowej iiceumI
SF umieszczenie zdjęcia uczniaI z podaniem jego szczególnóch osiągnięćI na honoJ
rowóm miejscuI
TF list pochwalnó do rodziców lub prawnóch opiekunówI
UF wóstąpienie o przóznanie stópendium związanego z osiągnięciami uczniaK
§ PT c
NK aopuszcza się możliwość stosowania różnóch rodzajów nagród jednocześnieK
§ PU
NK wa nieprzestrzeganie obowiązków uczeń podlega karze określonej w ptatucie iiceumK
OK rstala się następujące rodzaje karW
NF uwaga ustna nauczócielaI
OF uwaga pisemna nauczóciela wpisana do e – dziennika
PF upomnienie wóchowawcó z wpisem do dziennikaI
4F nagana wóchowawcó z pisemnóm uzasadnieniem skierowanóm do aórektoraI
RF nagana aórektora z pisemnóm powiadomieniem rodzicówI
J PS J

SF na podstawie uchwałó oadó medagogicznej aórektor może wóstąpić z wnioskiem
do kuratora oświató o przeniesienie ucznia do innej szkołóI gdó tenW
aF

umóślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegiI

bF

dopuszcza się kradzieżóI

cF

wchodzi w kolizje z prawemI

dF

demoralizuje innóch uczniówI

eF

permanentnie narusza postanowienia ptatutuK

PK hara wómierzana jest na wniosekW
NF wóchowawcóI nauczócielaI aórektoraI innego pracownika pzkołóI
OF oadó medagogicznejI
PF innóch osóbK
4K ld wómierzonej karó uczniowi przósługuje prawo doW
NF wóstąpienia do aórektora w ciągu P dni od dató powiadomienia go
o wómierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienieI
OF wóstąpienia pisemnego w ciągu T dni od dató powiadomienia go o wómierzonej
karze do oadó medagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawóI
PF odwołania się od decózji oadó medagogicznej do huratora lświató w ciągu T dni
od dató powiadomienia go o wómierzonej karzeK
§ P9
NK rczeń może bóć skreślonó z listó uczniów zaW
NF nagminne naruszanie obowiązków ucznia zawartóch w statucie iiceumI
OF rażące naruszanie zasad współżócia społecznego npK kradzieżeI wandalizmI
PF działania zagrażające bezpieczeństwuI zdrowiu i żóciu innóch osób Iużówanie
przemocó fizócznej i psóchicznejI naruszanie godności osobistejI także
zastraszanieI szantażI przekupstwoI wółudzanie pieniędzóI
4F nagminne wagaró i TM godzin nieusprawiedliwionóch nieobecności ucznia w
iiceumI
RF spożówanie alkoholuI użówanie i rozprowadzanie narkotóków i innóch środków
odurzającóchI
SF czónó niezgodne z normami społecznómiI
TF wulgarne odnoszenie się do nauczócieli lub innóch członków społeczności
szkolnejI
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UF

podstawą skreślenia z listó uczniów może bóć skazanie ucznia prawomocnóm
wórokiem sąduK

OK aórektor iiceum może dokonać skreślenia ucznia z listó uczniów w formie decózji adJ
ministracójnej na podstawie uchwałó radó pedagogicznejI z zachowaniem następującego
tróbu postępowaniaW
NF sporządzenie notatki służbowej o incódencie i ewentualnie załączenie protokołu
zeznań świadków E w celach dowodowóch FI
OF sprawdzenieI czó dane wókroczenie zostało uwzględnione w statucie iiceum jako
przópadek upoważniającó do podjęcia decózji o skreśleniuI
PF zebranie dowodów w sprawieI
4F zebranie opinii i wójaśnień stron Ew tóm ucznia i jego rodzicówFI
RF poinformowanie ucznia o wszczętóm postępowaniu i o prawie do wskazania
rzeczników obronó EwóchowawcaI pedagogFI
SF sprawdzenieI
oddziałówania

czó

wókorzóstano

iiceum

na

wszóstkie

uczniaI

czó

możliwości

stosowano

wóchowawczego

gradację

karI

czó

przeprowadzono z uczniem rozmowó ostrzegawczeI czó udzielono mu pomocó
psóchologicznoJpedagogicznejI
TF podjęcie uchwałó dotóczącej skreślenia Ewnioski z dóskusji mogą bóć zawarte w
protokole radó pedagogicznejFI
UF zapoznanie samorządu uczniowskiego z treścią uchwałó oadó medagogicznejI
9F sformułowanie pisemnej opinii pamorządu rczniowskiegoI
NMF poinformowanie ucznia i jego rodziców o prawie do wglądu w dokumentację
sprawó oraz ustosunkowanie się do dowodówI
NNF podjęcie przez aórektora decózji o skreśleniu ucznia z listó – zgodnie
z wómogami kodeksu postępowania administracójnegoI
NOF dostarczenie decózji uczniowi i jego rodzicom L opiekunom prawnómI
NPF poinformowanie ich o prawie do odwołania E zgodnie z kodeksem postępowania
administracójnego uczeń lub rodzic może w ciągu N4 dni wnieść odwołanie od
decózji do kuratora oświató za pośrednictwem aórektora iiceum i w przópadku
wniesienia odwołania aórektor wstrzómuje wókonanie decózji do czasu jego
rozpatrzeniaFK
§ 40
kauczanie indówidualne EuchólonoF
J PU J

§ 40 a
fndówidualnó program lub tok nauki EuchólonoF
§ 4N
NK kauka jest obowiązkowa do ukończenia NU roku żóciaK ka wniosek rodziców aórektor
iiceum może zezwolić w formie decózji na spełnianie obowiązku nauki poza pzkołąK
OK mrzez niespełnienie obowiązku nauki należó rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej RMB obowiązkowóch zajęć edukacójJ
nóchK
PK kiespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w tróbie przepisów o postępowaniu
egzekucójnóm w administracjiK
4K tóchowawca jest zobowiązanó do podliczenia frekwencji w swojej klasie do NMJgo dnia
następnego miesiącaK
RK tóchowawca wzówa listem poleconóm rodziców uczniaI u którego absencja przekroczóJ
ła RMB godzin nieusprawiedliwionóch na obowiązkowóch zajęciach edukacójnóch w czaJ
sie jednego miesiącaK t liście wóchowawca podaje termin spotkania – nie później niż N4
dni od dató nadania listu poleconegoK
SK oodzic zobowiązanó jest w wóznaczonóm terminie zgłosić się na spotkanie z wóchowawJ
cąK
TK geżeli rodzic nie ma możliwości stawienia się w wóznaczonóm terminie w iiceumI inforJ
muje o tóm fakcie w sposób pisemnó sekretariat iiceumK
UK tóchowawca w czasie rozmowó z rodzicami ponownie informuje o nieobecnościach
ucznia w iiceumI ustala przóczónó nieobecności ucznia w iiceumK tóchowawca zoboJ
wiązuje rodzica do zaniechania opuszczania obowiązkowóch zajęć lekcójnóch przez
ucznia oraz do szczegółowego nadzoru nad dzieckiemK
9K tizóta rodzica w iiceum jest odnotowówana w dzienniku lekcójnómI rodzic potwierdza
podpisem odbócie rozmowó z wóchowawcąKEuchólonoF
NMK geżeli rodzice odmawiają współpracó w zakresie realizacji obowiązku szkolnegoI a uczeń
nadal opuszcza zajęcia lekcójneI aórektor iiceum pisemnie powiadamia o zaistniałej sóJ
tuacji sąd rodzinnó lub policjęK aalszó tok postępowania należó do kompetencji tóch inJ
stótucjiK
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NNK tóchowawca z rozmowó z rodzicem sporządza notatkęI potwierdzoną podpisem rodzicaK
kotatka przechowówana jest w dokumentacji wóchowawcóK

oozdział T
tarunki rekrutacji Euchólono)

oozdział U
oodzice
§ 4P
NK oodzice mają prawo doW
NF ubiegania się o przójęcie dziecka do iiceum I jeśli spełnia określone przez pzkołę
warunkiI
OF ubiegania się o zmianę profilu klasó po ustaleniu warunków z aórektorem iiJ
ceumI
PF rzetelnej informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu sięI
4F zapoznania się z króteriami ocen z przedmiotów i zachowaniaI
RF zapoznania się z regulaminamiI statutem iiceum i innómi dokumentami
regulującómi pracę iiceumI
SF działalności w oadzie oodzicówI radzie klasowej jeśli zostaną wóbrani przez
ogół rodzicówI
TF głosu doradczego w sprawach żócia społeczności uczniowskiej i iiceumI
UF opiniowanie pracó nauczócieli w kontekście awansu zawodowegoI
9F uiszczania opłat na rzecz iiceum wónikającóch z odrębnóch przepisów
i regulaminów iiceumI
NMF obecności podczas egzaminu klasófikacójnego w charakterze obserwatorówI
NNF składania wniosku o udostępnianie dokumentacji dotóczącej oceniania uczniaI
w tóm ocenionóch i sprawdzonóch prac pisemnóchI dokumentacji egzaminu
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klasófikacójnego lub poprawkowegoI sprawdzianu wiadomości i umiejętności
uczniaK
§ 44
NK oodzice mają obowiązekW
NF współpracować z wóchowawcą klasowóm w realizacji zadań wóchowawczóchI
OF sóstematócznie kontrolować postępó dziecka w nauceI poprzez udział w
spotkaniach z wóchowawcąI konsultacjach z nauczócielamiI sóstematócznóm
logowaniu się eJ dziennikuI odbieraniu otrzómówanóch przez e – dziennik
wiadomościI
PF współpracować z organami iiceumI
4F pomagać nauczócielom w czasie imprez szkolnóch organizowanóch dla
młodzieżóI
RF uczestniczóć w zebraniach – wówiadówkachI
SF naprawienia szkodó wórządzonej przez córkę lub sónaK
OK oodzice komunikują się ze pzkołą w czasie wówiadówek ustalonóch przez aórektora
iiceumK jogą też kontaktować się z nauczócielami przedmiotów w czasie pełnienia przez
nich dóżurów ustalonóch przez aórektora iiceumK t tóm czasie nauczóciel nie ma zlecaJ
nóch innóch obowiązkówK
PK oodzice wóbierają spośród ogółu rodziców danej klasó przedstawicieliI którzó współpraJ
cują z wóchowawcą klasó i zgłaszają postulatóI uwagi pozostałóch rodzicówK
4K oodziców zaangażowanóch w pracę iiceum można wóróżniać listem pochwalnómK

oozdział 9
oozstrzóganie sporów wewnątrzszkolnóch
§ 4S
NK mrowadzenie mediacji w sprawach spornóch międzó działającómi w iiceum organami
oraz podejmowanie ostatecznóch rozstrzógnięć należó do dórektora iiceumI z zaJ
strzeżeniem pktK RJN4K
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OK aórektor podejmuje działania na pisemnó wniosek jednego z działającóch w iiceum
organów – stronó w sporzeK
PK mrzed rozstrzógnięciem sporu międzó organami iiceum aórektor jest zobowiązanó
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stronI zachowując bezstronność w ocenie
tóch stanowiskK
4K l rozstrzógnięciu sporu aórektor iiceum informuje zainteresowane stronó na piśmie
w terminie N4 dni od dnia złożenia wnioskuI podając motówó rozstrzógnięciaK
RK geżeli w sporze międzó organami iiceum stroną jest aórektorI rozstrzógnięcia dokoJ
nuje wespół jediacójnóK
SK wespół jediacójnó jest powołówanó spośród członków oadó medagogicznej o najJ
dłuższóm stażu pracóK
TK t skład wespołu jediacójnego wchodzi pięciu nauczócieli zatrudnionóch w pzkole
na czas nieokreślonóK
UK pkład wespołu jediacójnego ulega zmianieI gdó któróś z jego członków przestaje
pełnić funkcję nauczócielaK
9K holejni członkowie wespołu jediacójnego wóbierani są według zasadó wómienionej
w pktK S i TK
NMK wespół jediacójnó podejmuje działania na pisemnó wniosek jednego z organów iiJ
ceum lub aórektora iiceumK
NNK wespół jediacójnó przed rozstrzógnięciem sporu międzó organami iiceum a aórekJ
torem jest zobowiązanó zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stronI zachowując
bezstronność w ocenie tóch stanowiskK
NOK wespół jediacójnó dokonuje rozstrzógnięcia sporu poprzez głosowanie zwókłą więkJ
szością głosówK
NPK l rozstrzógnięciu sporu wespół jediacójnó informuje zainteresowane stronó na piJ
śmie w terminie N4 dni od dnia złożenia wnioskuI podając motówó rozstrzógnięciaK
N4K aecózja wespołu jediacójnego jest ostatecznaK
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oozdział N0
wasadó lceniania tewnątrzszkolnego
§ 4T
lcenianie osiągnięć edukacójnóch ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczócieli poJ
ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku doW
NF wómagań określonóch w podstawie programowej kształcenia ogólnegoI
OF wómagań edukacójnóch wónikającóch z realizowanóch w szkole programów
nauczania – w przópadku dodatkowóch zajęć edukacójnóchK

§ 4T a
wasadó ogólne
NK lcenianie wewnątrzszkolne ma na celuW
NF informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacójnóch i jego zachowaniu
oraz postępach w tóm zakresieI
OF udzielanie uczniowi pomocó w samodzielnóm planowaniu swojego rozwojuI
PF motówowanie ucznia do dalszóch postępów w nauce i zachowaniuI
4F dostarczanie rodzicom Eprawnóm opiekunomF i nauczócielom informacji o
postępachI trudnościach i specjalnóch uzdolnieniach uczniaI
RF umożliwienie nauczócielom doskonalenia organizacji metod pracó dódaktócznoJ
wóchowawczejK
§ 4T b
NK lcenianie wewnątrzszkolne obejmujeW
NF formułowanie przez nauczócieli wómagań edukacójnóch niezbędnóch do
uzóskania śródrocznóch i rocznóch ocen klasófikacójnóch z obowiązkowóch i
dodatkowóch zajęć edukacójnóchI
OF ustalanie króteriów oceniania zachowaniaI
PF ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznóch ocen klasófikacójnóch z
obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóch według skali ocenI
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4F przeprowadzanie egzaminów klasófikacójnóchI
RF ustalanie rocznóch ocen klasófikacójnóch z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć
edukacójnóch oraz rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI
SF ustalanie warunków i tróbu uzóskania wóższóch niż przewidówane rocznóch
ocen klasófikacójnóch z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóch oraz
rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI
TF ustalanie warunków i sposobu przekazówania rodzicom L prawnóm opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauceK

§ 4T c
NK lcenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczóciele uczącó w klasieI dostarczającW
NF uczniowi informacji oW
aF

poziomie jego osiągnięć edukacójnóch i postępach w stosunku do wómaJ
gań programowóchI

bF

skuteczności wóbranóch metod uczenia sięI

cF

możliwości planowania jego rozwojuK

OF rodzicomI wóchowawcó klasóI aórektorowiI organowi nadzoru pedagogicznego
informacji oW
aF

efektówności procesu nauczania i uczenia sięI

bF wkładzie uczniów w pracę nad własnóm rozwojemI
cF

postępach uczniów w nauceK

OK mrzedmiotowó póstem lceniania obejmującó szczegółowó trób oceniania i sprawdzania
wiadomości ustalają nauczóciele uczącó poszczególnóch zajęć edukacójnóchK fnformacja
o mpl z poszczególnóch przedmiotów edukacójnóch jest przekazówana uczniom i rodziJ
com na początku roku szkolnegoK
PK hażdó nauczóciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
Eprawnóch opiekunówF oW
NF wómaganiach edukacójnóch niezbędnóch do uzóskania poszczególnóch
śródrocznóch i rocznóch ocen klasófikacójnóch z obowiązkowóch i
dodatkowóch zajęć edukacójnóchI wónikającóch z realizowanego programu
nauczania;
OF sposobach sprawdzania osiągnięć edukacójnóch uczniów;
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PF warunkach i tróbie uzóskania wóższej niż przewidówana rocznej ocenó klasófiJ
kacójnej z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóch;
4K tóchowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich roJ
dziców oW
NF warunkach i sposobie oraz króteriach zachowania;
OF warunkach i tróbie otrzómania wóższej niż przewidówana rocznej ocenie
klasófikacójnej zachowaniaK
RK fnformacjeI o któróch mowa w ustK P i 4 przekazówane i udostępniane są W
NF w formie ustnej na pierwszóm zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu E dotóczó
wółącznie ustK4F;
OF w formie ustnej na pierwszóch zajęciach z danego przedmiotu w miesiącu
wrześniu;
PF na stronie internetowej pzkołó – dostęp do informacji nieograniczonó;
4F w trakcie indówidualnóch spotkań rodziców z nauczócielem lub wóchowawcąK
SK motwierdzeniem przekazania informacjiI o któróch mowa w ustK P i 4 jest podpis członka
radó oddziałowej rodziców lub członka samorządu klasowegoK
§ 4T d
NK t ocenianiu obowiązują zasadóW
NF zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców E opiekunów
prawnóch F;
OF zasada częstotliwości i rótmiczności – uczeń ocenianó jest na bieżąco
i rótmicznieK ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowóch;
PF zasada jawności króteriów – uczeń i jego rodzice Eprawni opiekunowieF znają
króteria ocenianiaI zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formó pracó
podlegające ocenie;
4F zasada różnorodności wónikająca ze specófiki każdego przedmiotu;
RF zasada różnicowania wómagań – zadania stawiane uczniom powinnó mieć
zróżnicowanó poziom trudności i dawać możliwość uzóskania wszóstkich ocenK
SF zasada

otwartości

–

wewnątrzszkolne

oceniania

podlega

werófikacji

i modófikacji w oparciu o okresową ewaluację;
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§ 4T e

NK lcenó są jawne dla ucznia i jego rodziców L opiekunów prawnóchK
OK hażda ocena z ustnóch form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega
wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnóm poinforJ
mowaniu ucznia o jej skaliK
PK pprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formó pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dódaktóczJ
nóchK lcena wpisówana jest do dziennika elektronicznegoK
4K oodziceLprawni opiekunowie ucznia oraz uczniowie mają możliwość wglądu do sprawJ
dzonóch i ocenionóch pisemnóch prac kontrolnóch w obecności nauczócielaK ka wniosek
złożonó do aórektora pzkołó prace te mogą bóć powielane i fotografowaneK
RK kauczóciel zachowuje prace kontrolne do zakończenia roku szkolnegoK
§ 4T f
rzasadnianie ocen
NK kauczóciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolnąK
OK lcenó z ustnóch form sprawdzania wiedzó i umiejętności nauczóciel uzasadnia ustnie w
obecności klasóI wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętnośćI braki
w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawóK
PK ka wniosek rodzicaLprawnego opiekuna i ucznia wszóstkie ocenó z pisemnóch form
sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemneK rzasadnienie
powinno zawierać stopień opanowania wiedzó i umiejętności oraz zalecenia do dalszej
pracóK
4K kauczóciel przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie ocenó uczniowi lub rodziJ
comLprawnóm opiekunom w terminie P dni pracó iiceum od złożenia wnioskuK
RK kauczóciel w formie pisemnej uzasadnia śródroczne i roczne ocenó niedostateczneI uzaJ
sadnienie stanowi złącznik do sprawozdania z wóników klasófikacji klasó do której
uczęszcza uczeńI któró otrzómał ocenę niedostatecznąK
§ 4T g
NK t iiceum stosuje się ocenóW bieżące EcząstkoweFI klasófikacójne EśródroczneI roczneFK
OK lcenó ustala się w stopniach według skaliW
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pełne brzmienie

skrót

wartość liczbowa

celującó

cel

S

bardzo dobró

bdb

R

dobró

db

4

dostatecznó

dst

P

dopuszczającó

dop

O

niedostatecznó

ndst

N

PK lcenó bieżąceEcząstkoweF dopuszcza się z uwzględnieniem HLJ E z wójątkiem ndstJI
celHFK
4K t ocenianiu semestralnóm dopuszcza się stosowanie HLJKLuchólnoL
RK lcenó śródroczne wpisuje się w pełnóm brzmieniu lub w postaci skrótu w dzienniku lekJ
cójnómK lcenó roczne wpisuje się w pełnóm brzmieniu w dzienniku lekcójnóm i arkuJ
szach ocenK
§ 4T h
hróteria oceniania
NK kauczóciel ocenia osiągnięcia edukacójne stosując różnorodne formó ocenianiaI takie
jakW
NF kartkówki J krótkie prace pisemneI sprawdzające wiadomości i umiejętności
ucznia z jednejI dwóch lub co najwóżej trzech ostatnich lekcjiI
OF odpowiedzi ustneI
PF odpowiedzi wónikające z własnej inicjatówó uczniaI
4F odpowiedzi pisemnoJustneI
RF prace kontrolne tjK prace klasoweL sprawdzianóLtestó J prace pisemne
sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z więcej niż trzech lekcji;
SF wópracowaniaI
TF dóktandaI
UF diagnozó Ediagnozie poddani są wszóscó uczniowie danego oddziałuI w
przópadkuI gdó uczeń w danóm terminie nie może pisać diagnozó z powodu
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nieobecności usprawiedliwionejI jest zobowiązanó do napisania diagnozó w
terminie wóznaczonóm przez nauczócielaI
9F maturó próbneI
NMF udział w konkursach przedmiotowóch i zawodach sportowóchI
NNF aktównó udział w zajęciach dodatkowóchI
NOF inne formó wópracowane przez nauczóciela i uczniówK

§ 4T i
NK rstala się następujące wómagania edukacójne E króteria ocenianiaFW
NF lcenę celującą otrzómuje uczeńI któróW
aF opanował wiedzę i umiejętności wókraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasieI samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolJ
nieniaI
bF wókorzóstuje zdobóte wiadomości i umiejętności w rozwiązówaniu probleJ
mów teoretócznóch lub praktócznóch z programu nauczania danej klasóI
cF rozwiązuje zadania nietópoweI wókraczające poza pogram nauczania danej
klasóI
dF osiąga sukcesó w konkursach i olimpiadach przedmiotowóchI zawodach
sportowóch i innóchI kwalifikującóch do finałów wojewódzkich EregionalJ
nóchF albo krajowóchK
OF lcenę bardzo dobrą otrzómuje uczeńI któróW
aF opanował pełnó zakres wiedzó i umiejętności określonóch programem naJ
uczania przedmiotu w danej klasieI
bF sprawnie posługuje się zdobótą wiedza i umiejętnościamiI samodzielnie
rozwiązuje problemó teoretóczne i praktóczne ujęte programem nauczania
w danej klasieI
cF potrafi zastosować zdobóta wiedzę w rozwiązówaniu zadań i problemówK
PF lcenę dobrą otrzómuje uczeńI któróW
aF opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającóm na rozumienie
większości relacji miedzó elementami wiedzó z danego przedmiotu nauczaJ
niaI
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bF poprawnie wókorzóstuje wiadomości i umiejętnościI samodzielnie rozwiąJ
zuje tópowe zadania teoretóczne i praktóczneK
4F lcenę dostateczna otrzómuje uczeń któróW
aF opanował podstawę programową w zakresie umożliwiającóm postępó w
dalszóm uczeniu się tego przedmiotuI
bF rozwiązuje tópowe zadania o średnim stopniu trudnościE czasem przó poJ
mocó nauczócielaFK
RF lcenę dopuszczającą otrzómuje uczeń któróW
aF opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie
programowejEbraki nie przekreślają jednak możliwości uzóskania przez
ucznia podstawowej wiedzó z danego przedmiotu w ciągu dalszej naukiFI
bF rozwiązuje J często przó pomocó nauczóciela J zadania tópoweI o niewielJ
kim stopniu trudnościK
SF lcenę niedostateczna otrzómuje uczeńI któróW
aF nie opanował podstawowóch wiadomości i umiejętności określonóch proJ
gramem nauczania przedmiotu w danej klasieI a braki w wiadomościach
uniemożliwiają dalsze zdobówanie wiedzó z tego przedmiotu w ciągu dalJ
szej naukiI
bF ma duże problemó w rozwiązówaniu zadań tópowóch o niewielkim stopniu
trudności Enawet przó pomocó nauczócielaFI
cF nie rozumie i nie potrafi wójaśniać omawianóch zagadnieńK
§ 4T j
aostosowanie wómagań
NK tóchowawca klasó informuje zespół nauczócieli uczącóch w klasie o uczniach z opiniaJ
mi i orzeczeniami poradni oraz dokonuje stosownego wpisu do eJdziennikaK
OK kauczóciel zobowiązanó jest do dostosowania wómagań edukacójnóch wobec wLw
uczniówK
PK mrzó ustalaniu ocenó z wóchowania fizócznego należó w szczególności brać pod uwagę
wósiłek wkładanó przez ucznia w wówiązówanie się z obowiązków wónikającóch ze speJ
cófiki tóch zajęćI sóstematóczność udziału w zajęciach oraz aktówność ucznia w działaJ
niach podejmowanóch przez pzkołę na rzecz kulturó fizócznejK
4K aecózje o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego jęzóka obcego podejmuje aórektorK oodziJ
ce ucznia wnoszą podanie w terminie czternastu dni od dató uzóskania wLw opiniiK
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RK aecózje o zwolnieniu ucznia z określonóch ćwiczeń fizócznóch na zajęciach wóchowania
fizócznegoI z realizacji zajęć wóchowania fizócznegoI zajęć komputerowóch lub informaJ
tókiI na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tóch zajęciach wóJ
danej przez lekarzaI na czas określonó w tej opinii podejmuje aórektorK oodzice ucznia
wnoszą podanie do aórektoraI załączając opinię lekarza w terminie do czternastu dni od
dató uzóskania wLw opiniiK
SK t przópadku zwolnienia zajęć edukacójnóch zamiast ocenó klasófikacójnej wpisuje się
"zwolnionó E"zwolniona"FK
§ 4T k
wasadó oceniania
NK oodziceLprawni opiekunowie mogą uzóskać informacje o ocenach ucznia w ciągu całego
roku szkolnego za pośrednictwem eJ dziennikaI u nauczócieli na konsultacjach lub podJ
czas spotkań z wóchowawcąK
OK kauczóciel ma obowiązek zapoznania ucznia ze sprawdzoną i ocenioną pracą kontrolną w
N4 dni pracó iiceumK
PK t ciągu tógodnia w danej klasie mogą bóć przeprowadzone nie więcej niż trzó prace konJ
trolneK t ciągu jednego dnia uczeń może mieć tólko jedną pracę kontrolnąK
4K l terminie planowanej pracó kontrolnej nauczóciel informuje uczniów oraz zapisuje w eJ
dzienniku minimum T dni pracó iiceum wcześniejK
RK t przópadku przekroczenia terminu oddania sprawdzonóch prac kontrolnóch nauczóciel
wpisuje do dziennika tólko ocenó pozótówneK
SK geżeli uczeń z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub klasa w związku z udziałem w
innóch zajęciach dódaktócznoJ wóchowawczóch nie pisała pracó kontrolnej w wóznaczoJ
nóm terminie nauczóciel wóznacza dodatkowó termin sprawdzenia osiągnięćK
TK hartkówka dotóczó najwóżej trzech ostatnich jednostek lekcójnóch i może bóć przez naJ
uczóciela niezapowiedzianaK
UK mraca kontrolna obejmuje większó zakres materiału ujętego w programie nauczaniaK
9K kiewókonanie pracó domowej jest podstawą postawienia cząstkowej ocenó niedostateczJ
nejK
NMK rczeń może zgłosić w danóm semestrze brak przógotowania do lekcji wg zasad ustaloJ
nóch przez nauczóciela danego przedmiotu na początku roku szkolnegoK
NNK mrawo zgłaszania nieprzógotowana do lekcji nie przósługuje w dniuI w któróm nauczóciel
zapowiedział prace kontrolną lub inną formę sprawdzania wiedzó i umiejętnościK tójątek
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stanowią uczniowieI którzó są obecni w pzkole po chorobie trwającej dłużej niż okres zaJ
powiedzenia pracó kontrolnej lub innej zapowiedzianej formó sprawdzania wiedzó i
umiejętnościK
NOK lcenianie odbówa się sóstematócznieK
NPK jinimalna liczba ocen cząstkowóch na podstawieI któróch wóstawia się ocenę klasófikaJ
cójną wónosiW P ocenóI jeżeli zajęcia odbówają się jeden lub dwa razó w tógodniuI 4 oceJ
nóI jeżeli zajęcia odbówają się trzó razó w tógodniuI R ocenI jeżeli zajęcia odbówają się
więcej niż trzó razó w tógodniuK
N4K ka R dni pracó iiceum przed wóstawieniem ocen śródrocznóch i rocznóch powinno bóć
zakończone przeprowadzanie wszelkich prac kontrolnóchK
NRK rczniowie klas pierwszóch mają przez okres dwóch pierwszóch tógodni września okres
adaptacójnóI podczas którego nauczóciele nie powinni stawiać im ocen niedostatecznóchK
NSK rczeń nie może bóć ocenianó oceną przedmiotową za zachowanieI chóba że swoim zaJ
chowaniem uniemożliwia sprawdzenie wiadomościI npK wagarującI ściągając czó spóźniaJ
jąc sięK w zasadó tej wónikają następujące konsekwencjeW
NF nieusprawiedliwiona w terminie nieobecność na diagnozieI maturze próbnejI praJ
có kontrolnej i innej zapowiedzianej formie sprawdzania wiedzó i umiejętności
pociąga za sobą ocenę niedostateczną bez możliwości poprawóI
OF ściąganie jest traktowane jako brak wiedzó i pociąga za sobą ocenę niedostaJ
teczną bez możliwości poprawó
PF jeżeli spóźnienie na diagnozęI maturę próbnąI pracę kontrolną i inną zapowieJ
dzianą formę sprawdzania wiedzó i umiejętności uniemożliwiło sprawdzenie
wiedzó i umiejętności uczniaI jest traktowane podobnie jak nieobecność nieJ
usprawiedliwionaK
NTK rczeń ma obwiązek przóstąpienia do jednokrotnej próbó poprawienia ocenó niedostaJ
tecznej z każdej pracó kontrolnej z wójątkiem diagnozó i maturó próbnej w tróbie ustaloJ
nóm przez nauczóciela z uwzględnieniem § 4Tk IustK NSI pkt NJKP kauczóciel wóznacza
termin sprawdzianu poprawkowego w ciągu N4 dni pracó iiceum od dnia oddania pracó
kontrolnejK
NUK rczeń ma prawo raz w semestrze do jednokrotnej próbó poprawienia ocenó innej niż nieJ
dostatecznó z każdej pracó klasowej z wójątkiem diagnozó i maturó próbnej w tróbie
ustalonóm przez nauczóciela z uwzględnieniem § 4Tk IustK NSI pkt NJKP
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N9K moprawa ocenionóch prac może się odbóć na prośbę uczniów w terminie wskazanóm
przez nauczócielaI jednak nie później niż N4 dni pracó iiceum od otrzómania sprawdzonej
i ocenionej pracóK
OMK Termin poprawó jest jednocześnie terminem ostatecznóm zaliczenia przez uczniówI któJ
rzó z przóczón usprawiedliwionóch nie pisali pracó kontrolnej w pierwszóm terminieK
lznacza toI że dla tóch uczniów nie wóznacza się już nowego terminu poprawkowego
ONK moprawiona ocena odnotowana jest w eJdzienniku obok poprawianej bez względu na toI
czó jest pozótównaI czó negatównaK
OOK pkala oceniania kontrolnóch prac pisemnóchW
ocena niedostateczna J

J M – P9B

ocena dopuszczająca J

J 4M – 4OB

ocena dopuszczającóJ

J 4P – RMB

ocena dopuszczającó H

J RN – ROB

ocena dostatecznó J

J RP – RRB

ocena dostatecznó;

J RS J SPB

ocena dostatecznó H;

J S4 – S9B

ocena dobró J

J TM J T4B

ocena dobró

J TR – U4B

ocena dobró H

J UR – UTB

ocena bardzo dobró J

J UUB – 9MB

bardzo dobró

J 9NB J 9RB

ocena bardzo dobró H

J 9SB J 9UB

ocena celującó J

J 99B

ocena celującó J

J NMMB

J RO J

§ 4T l
hlasófikowanie uczniów
NK hlasófikowanie śródroczne i roczne odbówa się zgodnie z kalendarzem danego roku
szkolnegoK hlasófikowanie śródroczne przeprowadza się w danóm roku szkolnóm dla klaJ
sach trzecich w grudniu a w pozostałóch klasach w tógodniu poprzedzającóm ferie zimoJ
weK geżeli ferie zimowe wópadają w stóczniuI klasófikacja klas fff odbówać się będzie
również w stóczniuI klasófikacja roczna w klasach trzecich w kwietniuI a w pozostałóch
klasach w czerwcuK
§ 4T ł
NK hlasófikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacójnóch ucznia z zajęć
edukacójnóchI określonóch w szkolnóm planie nauczaniaI i zachowania ucznia w danóm
roku szkolnóm oraz ustaleniu rocznóch ocen klasófikacójnóch z zajęć edukacójnóch i
rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI według skali określonej w § 4T g ustK O i § 4T
p ustK NK geżeli przedmiot nauczanó jest w danóm roku szkolnóm tólko w pierwszóm seJ
mestrzeI to ocena śródroczna jest oceną rocznąK
OK Śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne z obowiązkowóch zajęć edukacójnóch ustalają
nauczóciele prowadzącó poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacójneI a śródroczną i
roczną ocenę klasófikacójną zachowania J wóchowawca klasó po zasięgnięciu opinii naJ
uczócieliI uczniów danej klasó oraz ocenianego ucznia
PK iaureaci konkursów przedmiotowóch o zasięgu wojewódzkim otrzómują z danóch zajęć
edukacójnóch celującą roczną ocenę klasófikacójnąK
4K rczeńI któró uzóskał tótuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
bądź laureata lub finalistó olimpiadó przedmiotowej uzóskał po ustaleniu albo uzóskaniu
rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóchI otrzómuje z tóch zajęć edukacójnóch
celującą końcową ocenę klasófikacójnąK
RK hlasófikacójna oada medagogiczna odbówa się w ostatnim tógodniu zajęć szkolnóch
w danóm semestrzeK
SK kauczóciele wóstawiają ocenó klasófikacójne w terminie określonóm w kalendarzu roku
szkolnegoK
TK lcenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch nie mają wpłówu na ocenę klasófikacójną
z zachowaniaK
J RP J

§ 4T m
NK ka ON dni pracó iiceum przed śródrocznóm i rocznóm klasófikacójnóm zebraniem oadó
medagogicznej nauczóciele prowadzącó poszczególne zajęcia edukacójne oraz wóchoJ
wawca klasó są obowiązani wóstawić i wpisać do dziennika elektronicznegoI propozócje
śródrocznóch i rocznóch ocen klasófikacójnóch z zajęć edukacójnóch i przewidówane
śródoczne i roczne ocenó klasófikacójne z zachowaniaK fnformacja o tóch ocenach jest
przekazówana uczniom i rodzicom poprzez wpis do dziennika elektronicznego Ew speJ
cjalnieI przeznaczonej do tego kolumnieFK lbowiązkiem rodziców jest śledzenie wpisów
w dzienniku elektronicznómK
OK lstateczne ocenó śródroczne i roczne mogą ulec podwóższeniu lub obniżeniu względem
ocenó proponowanejK kie istnieje możliwość obniżenia proponowanej ocenó pozótównej
na ocenę niedostatecznąK
PK ka ON dni pracó iiceum przed śródrocznóm i rocznóm klasófikacójnóm zebraniem radó
pedagogicznej nauczóciele prowadzącó poszczególne zajęcia edukacójne zawiadamiają
ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i zagrożeniu nieklasófikowaJ
niemK fnformacja o zagrożeniu jest przekazówana przez wpis ocenó „ndst” lub „ nkl” do
dziennika elektronicznego Ew specjalnieI przeznaczonej do tego kolumnieFK lbowiązkiem
rodziców jest śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznómK
4K kauczóciele przekazują uczniom za pisemnóm potwierdzeniem harmonogram poprawó
śródrocznóch ocen niedostatecznóch oraz zakres wómagań
RK mropozócje ocen śródrocznóch i rocznóch nauczóciel wpisuje na podstawie następującej
minimalnej liczbó ocen cząstkowóchW P ocenóI jeżeli zajęcia odbówają się jeden lub dwa
razó w tógodniuI 4 ocenóI jeżeli zajęcia odbówają się trzó razó w tógodniuI R ocenI jeżeli
zajęcia odbówają się więcej niż trzó razó w tógodniu
§ 4T n
mromowanie i ukończenie pzkołó
NK rczeń otrzómuje promocję do klasó programowo wóższejI jeżeli ze wszóstkich obowiązJ
kowóch zajęć edukacójnóch określonóch w szkolnóm planie nauczania uzóskał klasófikaJ
cójne roczne ocenó wóższe od stopnia niedostatecznegoK
OK oada medagogicznaI uwzględniając możliwości edukacójne ucznia może jeden raz w ciąJ
gu danego etapu edukacójnego promować do klasó programowo wóższej uczniaI któró nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednóch obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI pod waJ
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runkiemI że te obowiązkowe zajęcia edukacójne sąI zgodnie ze szkolnóm planem nauczaJ
nia realizowane w klasie programowo wóższejK
PK rczeń realizującó obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasófikowanó z wóchowania
fizócznego oraz dodatkowóch zajęć edukacójnóchK rczniowi nie wóstawia się ocenó zaJ
chowaniaK Brak klasófikacji z wómienionóch edukacji przedmiotowóch i zachowania nie
wstrzómuje promocji do klasó wóższej lub ukończenia pzkołóK
4K rczeńI któró w wóniku klasófikacji rocznej uzóskał z zajęć edukacójnóch średnią ocen co
najmniej 4ITR oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowaniaI otrzómuje promocję do
klasó programowo wóższej z wóróżnieniemK
RK rczeń kończó pzkołę jeżeli w wóniku klasófikacji rocznejI na która składają się roczne
ocenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch uzóskane w klasie programowo najwóższej
oraz roczne ocenó klasófikacójne z obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI któróch realizaJ
cja zakończóła się w klasach programowo niższóchI uzóskał ocenó klasófikacójne wóższe
od ocenó niedostatecznejK
SK oada medagogiczna podejmuje decózje w sprawie przóznania uczniom nagród ustanowioJ
nóch przez kuratora oświatóK
§ 4T o
NK lcena zachowania uwzględnia następujące treści
NF wówiązówanie się z obowiązków uczniaI
OF postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnejI
PF dbałość o honor i tradócje pzkołóI
4F dbałość o piękno mowó ojczóstejI
RF dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innóch osóbI
SF godneI kulturalne zachowanie się w pzkole i poza niąI
TF okazówanie szacunku innóm osobomK
OK lcena zachowania nie ma wpłówu na ocenó z zajęć edukacójnóchI promocję do klasó
programowo wóższej lub ukończenie pzkołóK
PK tóchowawca klasó na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców oraz
uczniów o zasadach oceniania w szczególności przedstawiaW kto i w jaki sposób ustala
ocenęK
4K ka ocenę zachowania ma wpłów frekwencja na zajęciachK
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§ 4T ó
NK Śródroczną i roczną ocenę klasófikacójną zachowaniaI ustala się według następującej skaJ
liW
NF wzorowe
OF bardzo dobre
PF dobre
4F poprawne
RF nieodpowiednie
SF naganne
OK lcena klasófikacójna zachowania nie ma wpłówu naW
NF ocenó klasófikacójne zajęć edukacójnóch;
OF promocję do klasó programowo wóższej lub ukończenie iiceumK
PK lcena zachowania ucznia należó do wóchowawcó klasóK tóchowawca klasó uwzględnia
uwagi innóch nauczócieliI uczniów oraz samoocenę uczniaK
4K mrzó ustalaniu ocenó klasófikacójnej zachowania uczniaI u którego stwierdzono zaburzeJ
nia lub odchólenia rozwojoweI należó uwzględnić wpłów stwierdzonóch zaburzeń lub odJ
chóleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indówidualnego nauczania lub opinii publicznej moradni msóchologicznoJ
medagogicznejI w tóm publicznej moradni ppecjalistócznejK
§ 4T p
pzczegółowe króteria ocenó zachowania ucznia
NK lcena wzorowa obejmuje wópełnienie łącznie króteriówW
NF uczeń sumiennie wókonuje swoje obowiązkiI
OF ucznia charakterózuje wzorowa frekwencja – do O godzin nieusprawiedliwionóchI
PF uczeń bierze udział w konkursach lub zawodach sportowóchI
4F uczeń przejawia inicjatówę w pracó na rzeczW klasóI szkołó lub środowiska lokalJ
nego
RF uczeń wóróżnia się kulturalnóm zachowaniem w pzkole i poza niąI
SF uczónnóI koleżeńskiI bezinteresownie pomaga innómI
TF uczciwóI kulturalnóI taktownóI żóczliwóI tolerancójnóI odpowiedzialnóI opanoJ
wanó
UF uczeń z szacunkiem odnosi się do innóch osóbI
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9F uczeń dba o kulturę jęzókaI
NMF uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innóch osóbI
OK lcena bardzo dobraW
NF rczeń rzetelnie wókonuje swoje obowiązki
OF rczeń bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż R godzin lekcójnóchK
PF rczeń w miarę posiadanóch zdolności i predóspozócjiI reprezentuje pzkołę w
różnóch formach aktówności własnejW intelektualnejI artóstócznejI sportowejI praJ
có w organizacjachI wolontariacie
4F rczeń angażuje się w pracę na rzeczW klasóI pzkołó lub środowiska lokalnego
RF rczónnóI koleżeńskiI bezinteresownie pomaga innóm
SF rczciwóI kulturalnóI taktownóI żóczliwóI tolerancójnóI opanowanó
TF rczeń z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do osób starszóch
UF rczeń dba o kulturę jęzóka
9F rczeń dba o bezpieczeństwo własne i innóch osób
PK lcena dobra
NF rczeń wókonuje swoje obowiązki
OF rczeń bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż T godzin lekcójnóch
PF rczeń w miarę posiadanóch zdolności i predóspozócji angażuje się w różne forJ
mó aktówności własnejW intelektualnejI artóstócznejI sportowejI pracó w organiJ
zacjachI wolontariacie
4F rczónnóI koleżeńskiI pomagającó innóm
RF rczciwóI kulturalnóI żóczliwóI tolerancójnó
SF rczeń dba o kulturę jęzóka
TF rczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa
UF t przópadku zdarzającóch się pojedónczóch uchóbieńI zwrócenie uwagi ucznioJ
wi prowadzi do trwałej poprawó zachowania
4K lcena poprawna
NF t zachowaniu ucznia zdarzają się uchóbieniaK rwagi i upomnienia ze stronó
pracowników szkołó najczęściej przónoszą oczekiwaną poprawę
OF rczeń wókonuje jedónie część szkolnóch obowiązków
PF rczeń bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż NM godzin lekcójnóch
4F rczeń często przeszkadza w prowadzeniu lekcji
RF rczeń nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania
SF rczeń sporadócznie uczestniczó w żóciu społeczności klasowej i pzkolnej
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TF kie dba o bezpieczeństwo własne i innóch
RK lcena nieodpowiednia
NF rczeń świadomie i lekceważąco odnosi się do swoich obowiązków albo do uwag
dotóczącóch własnego zachowaniaK rwagi i upomnienia ze stronó pracowników
szkołó nie przónoszą oczekiwanej poprawó
OF rczeń opuścił bez usprawiedliwienia powóżej NR godzin lekcójnóchI często
spóźnia się na lekcje
PF rczeń stale przeszkadza w prowadzeniu lekcjiI nie reaguje na upomnienia i uwaJ
gi nauczóciela
4F rczeń lekceważąco odnosi się do innóch osób
RF rczeń ulega nałogom
SF rczeń zaniedbuje kulturę jęzóka
TF rczeń stanowi zagrożenie dla siebie i innóch
UF rczeń odmawia współpracó w zespole
9F hażdó z wóżej wómienionóch króteriów może wpłónąć na wóstawienie ocenó
nieodpowiedniej
SK lcena naganna
NF rczeń nie wówiązuje się ze swoich szkolnóch obowiązków
OF rczeń nagminnie narusza regulaminowe normó zachowania
PF rczeń w sposób rażącó narusza normó żócia społecznego
4F rczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż OM godzin lekcójnóchI często
spóźnia się na lekcje
RF rczeń utrudnia prowadzenie zajęć lekcójnóch
SF rczeń jest arogancki wobec innóch osób
TF rczeń zachowuje się agresównie wobec innóch osób
UF rczeń ulega nałogom
9F rczeń zaniedbuje kulturę jęzókaI użówa wulgarnóch słów
NMF rczeń dopuszcza się czónów niezgodnóm z prawem
NNF rczeń stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników pzkołó
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§ 4T r
tarunki i trób uzóskania wóższej niż przewidówana rocznej ocenó
klasófikacójnej z zajęć edukacójnóch
NK geżeli uczeń nie zgadza się z przewidówaną dla niego oceną klasófikacójnąI ma prawo
wóstąpić do dórektora liceum z pisemnóm wnioskiem o ponowne ustalenie przez nauczóJ
ciela ocenó klasófikacójnejI w któróm uzasadniaI dlaczego nie zgadza się z przewidówaną
oceną i któróch form sprawdzania osiągnięć edukacójnóch przewidówanóch w mpl E–
mrzedmiotowóm póstemie lcenianiaF nauczóciel w stosunku do tego ucznia zaniechałK
tniosek należó złożyć w dniu podania informacji o przewidówanóch ocenach lub ostaJ
tecznie w następnóm dniu naukiK
OK tniosek rozpatruje dórektor iiceum wraz z nauczócielem prowadzącóm dane zajęcia i
wóchowawcą klasó w ciągu P dniK geżeli aórektor iiceum stwierdziI że nauczóciel zanieJ
chał którejś z form ustnego lub pisemnego sprawdzenia osiągnięć edukacójnóch danego
uczniaI zobowiązuje tego nauczóciela do uzupełnienia tej formó sprawdzania osiągnięć
edukacójnóch najpóźniej w ostatnim dniu nauki poprzedzającóm klasófikacójne zebranie
radó pedagogicznej i wóstawienie ostatecznej ocenóK
PK rczeńI któró uzóskał na półrocze ocenę niedostatecznąI zobowiązanó jest w ciągu pierwJ
szóch PM dni pracó liceum po feriach zimowóchI w tróbie wóznaczonóm przez nauczócieJ
laI do zaliczenia tóch treści programowóchI któróch nie opanowałK
4K rczeńI któremu ciężka choroba uniemożliwia uczestniczenie w lekcjach szkolnóch i realiJ
zuje indówidualne nauczanie w domu jest ocenianó na bieżąco przó zastosowaniu różnoJ
rodnóch formK lcenó te wpisują nauczóciele w eJdziennikuK wgromadzone ocenó są podJ
stawą do wóstawienia temu uczniowi ocenó śródrocznej i rocznejK
RK kauczóciel jest zobowiązanó na podstawie pisemnej opinii poradni psóchologiczno J peJ
dagogicznej lub innej poradni specjalistócznejI dostosować wómagania edukacójne w stoJ
sunku do uczniaI u którego stwierdzono specóficzne trudności w uczeniu się lub deficótó
rozwojoweI uniemożliwiające sprostanie wómaganiom edukacójnóm wónikającóm z proJ
gramu nauczaniaK
SK rczeńI u którego w wóniku klasófikacji śródrocznej stwierdzonoI że poziom osiągnięć
edukacójnóch uniemożliwia lub utrudnia kontónuowanie naukiI może w celu uzupełnienia
wiadomości skorzóstać z konsultacji nauczócieli ujętóch w corocznóch harmonogramachK
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TK rczeń lub jego rodzice Eprawni opiekunowieF mogą zgłosić zastrzeżenia do aórektora
pzkołóI jeśli uznająI że roczna ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotóczącómi tróbu ustalania tej ocenóK wastrzeżenia mogą
bóć zgłoszone w terminie O dni roboczóch od dnia zakończenia rocznóch zajęć dódakJ
tócznoJwóchowawczóchK wasadó przeprowadzania sprawdzianu określa ptatut pzkołóK
§ 4T s
bgzamin klasófikacójnó
NK rczeń może bóć niesklasófikowanó z jednegoI kilku lub wszóstkich zajęć edukacójnóchI
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z poJ
wodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacójnóch przekraczającej połowę czasu przeJ
znaczonego na te zajęcia w szkolnóm planie nauczaniaK
OK Brak klasófikacji oznaczaI że nauczóciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacójnóch ucznia z
powodu określonej w ustK N absencjiK
PK rczeń niesklasófikowanó z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaJ
min klasófikacójnóK
4K ka prośbę ucznia nieklasófikowanego z powodu nieusprawiedliwionej absencji na zajęJ
ciach edukacójnóch rada pedagogiczna może wórazić zgodę na egzamin klasófikacójnóK
wgodó takiej możnaI w szczególnościI udzielić w przópadkuW
NF poziomu zdolności uczniaI któró pozwala przewidówać możliwość samodzielneJ
go uzupełnienia ewentualnóch braków w wiedzó i umiejętnościach oraz skuteczJ
nego kontónuowania nauki na dalszóch etapach kształcenia
OF trudnej sótuacji żóciowej uczniaI patologii i niewódolności wóchowawczej w roJ
dzinie
PF spowodowanóch zdarzeniami losowómi silnóch przeżyć utrudniającóch
koncentracjęI obniżającóch sprawność móślenia i uczenia sięK
RK bgzamin klasófikacójnó zdaje również uczeń realizującó na podstawie odrębnóch przepiJ
sów indówidualnó tok lub program naukiI uczeń spełniającó obowiązek pzkolnó lub oboJ
wiązek nauki poza pzkołą oraz uczeńI któró otrzómał zgodę dórektora na zmianę profilu
kształceniaI celem wórównania różnic programowóchK
SK rczeń spełniającó obowiązek szkolnó lub obowiązek nauki poza pzkołą nie przóstępuje
do egzaminu sprawdzającego z wóchowania fizócznego oraz dodatkowóch zajęć edukaJ
cójnóchK rczniowi temu nie ustala się także ocenó zachowaniaK t dokumentacji nauczaJ
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nia zamiast ocenó klasófikacójnej wpisuje się „niesklasófikowanó” albo „niesklasófikoJ
wana”K
TK bgzaminu klasófikacójnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającóm
dzień zakończenia rocznóch zajęć dódaktócznoJ wóchowawczóchK
UK Termin egzaminu klasófikacójnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami Eprawnómi
opiekunamiFK
9K bgzamin klasófikacójnó składa się z części pisemnej i ustnejI z wójątkiem egzaminu z
informatóki oraz wóchowania fizócznegoI z któróch egzamin powinien mieć przede
wszóstkim formę zadań praktócznóchK
NMK bgzamin klasófikacójnó w przópadkachI o któróch mowa w ustK PI 4I przeprowadza naJ
uczóciel danóch zajęć edukacójnóch w obecności wskazanego przez aórektora pzkołó
nauczóciela takich samóch lub pokrewnóch zajęć edukacójnóchK
NNK bgzamin klasófikacójnó w przópadkuI gdó uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiąJ
zek szkolnó poza pzkołąI przeprowadza komisjaI powołana przez aórektora pzkołóI któJ
ró zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
pzkołąK t skład komisji wchodząW
NF aórektor pzkołó albo nauczóciel zajmującó w tej szkole inne stanowisko kierowJ
nicze – jako przewodniczącó komisji;
OF nauczóciele obowiązkowóch zajęć edukacójnóch określonóch w szkolnóm planie
nauczania dla odpowiedniej klasóK
NOK mrzewodniczącó komisjiI o której mowa w ustK NN uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicaJ
mi E prawnómi opiekunamiF liczbę zajęć edukacójnóchI z któróch uczeń może zdawać egJ
zaminó w ciągu jednego dniaK
NPK t czasie egzaminu klasófikacójnego mogą bóć obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice Eprawni opiekunowieF uczniaK
N4K w przeprowadzonego egzaminu klasófikacójnego sporządza się protokół zawierającó
imiona i nazwiska nauczócieliI o któróch mowa w ustK NM lub skład komisjiI o której moJ
wa w ustKNNI termin egzaminu klasófikacójnegoI zadania EćwiczeniaF egzaminacójneI wóJ
niki egzaminu klasófikacójnego oraz uzóskane ocenóK ao protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnóch odpowiedziach uczniaK mrotokół stanowi
załącznik do arkusza ocen uczniaK
NRK rczeńI któró z przóczón usprawiedliwionóch nie przóstąpił do egzaminu klasófikacójnego
w wóznaczonóm terminieI może przóstąpić do niego w dodatkowóm terminie wóznaczoJ
nóm przez dórektora szkołóK
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NSK rzóskana w wóniku egzaminu klasófikacójnego ocena z zajęć edukacójnóch jest ostaJ
tecznaI z zastrzeżeniem ustK NR oraz § 4T tK
NTK rczeńI któremu w wóniku egzaminów klasófikacójnóch rocznego ustalono dwie ocenó
niedostateczneI może przóstąpić do egzaminów poprawkowóchK

§ 4T ś
bgzamin poprawkowó
NK hażdó uczeńI któró w klasófikacji wóniku rocznej uzóskał ocenę niedostateczną z jednóch
lub dwóch obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI może zdawać egzamin poprawkowóK
OK bgzamin poprawkowó składa się z części pisemnej i ustnejI z wójątkiem egzaminu z inJ
formatóki i wóchowania fizócznego z któróch to przedmiotów egzamin powinien mieć
przede wszóstkim formę zadań praktócznóchK
PK t jednóm dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowó tólko z jednego przedmiotuK
4K aórektor pzkołó wóznacza termin egzaminów poprawkowóch do dnia zakończenia zajęć
dódaktócznoJwóchowawczóch i podaje do wiadomości uczniów i rodzicówK
RK bgzamin poprawkowó przeprowadza się w ostatnim tógodniu ferii letnichK
SK bgzamin poprawkowó przeprowadza komisja powołana przez aórektora pzkołóK
t skład komisji wchodząW
NF aórektor pzkołó albo nauczóciel zajmującó inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczącó komisjiI
OF nauczóciel prowadzącó dane zajęcia edukacójne – jako egzaminującóI
PF nauczóciel prowadzącó takie same lub pokrewne zajęcia edukacójne – jako człoJ
nek komisjiK
TK mótania egzaminacójne układa egzaminatorI a zatwierdza aórektor pzkołó najpóźniej na
trzó dni przed egzaminem poprawkowómK ptopień trudności pótań powinien odpowiadać
wómaganiom edukacójnómI o któróch mowa w § 4T f według pełnej skali ocenK t przóJ
padku uczniaI dla którego nauczóciel dostosowówał wómagania edukacójne do indówiduJ
alnóch potrzeb psóchofizócznóch i edukacójnóch ze specjalnómi trudnościami w nauceI
pótania egzaminacójne powinnó uwzględniać możliwości psóchofizóczne uczniaK
UK kauczóciel prowadzącó dane zajęcia edukacójne może bóć zwolnionó z udziału w pracó
komisji na własną prośbę lub w innóchI szczególnie uzasadnionóch przópadkachK t takim
przópadku aórektor pzkołó powołuje jako egzaminatora innego nauczóciela prowadząceJ
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go takie same zajęcia edukacójneI z tóm że powołanie nauczóciela zatrudnionego w innej
pzkole następuje w porozumieniu w aórektorem tej pzkołóK
9K w przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierającó skład
komisjiI termin egzaminuI pótania egzaminacójneI wónik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisjęK
NMK ao protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnóch odpowieJ
dziach uczniaK mrotokół stanowi załącznik do arkusza ocenK
NNK lcena ustalona w wóniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczną z zastrzeżeniem
§ 4T tK
NOK rczeńI któró z przóczón losowóch nie przóstąpił do egzaminu poprawkowego w wóznaJ
czonóm terminieI może przóstąpić do niego w dodatkowóm terminie określonóm przez
aórektora pzkołóI nie później niż do końca wrześniaK
NPK rczeńI któró nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzómuje promocji i powtaJ
rza klasęK
N4K rczeń lub jego rodzice Lprawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie R dni od dnia przeJ
prowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do aórektora pzkołóI jeżeli uznająI że
ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotóJ
czącómi tróbu ustalania tej ocenóK
NRK t przópadku stwierdzeniaI że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona nieJ
zgodnie z przepisami prawa dotóczącómi tróbu ustalania tej ocenóI dórektor szkołó powoJ
łuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w tróbie odwoławczómK ao pracó komisji maJ
ją zastosowanie przepisó § 4Tt Klcena ustalona przez komisję jest ostatecznaK
§ 4T t
pprawdzian wiadomości i umiejętności w tróbie odwoławczóm
NK rczeń lub jego rodzice Lprawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dórektora
pzkołóI jeżeli uznająI że roczna ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch została ustaloJ
na niezgodnie z przepisami prawa dotóczącómi tróbu ustalania tej ocenóK wastrzeżenia
mogą bóć zgłoszone w terminie do O dni robocze po zakończeniu zajęć dódaktócznoJ
wóchowawczóchK
OK aórektor pzkołó w przópadku stwierdzeniaI że roczna ocena klasófikacójna z zajęć eduJ
kacójnóch została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotóczącómi tróbu ustalania tej
ocenóI powołuje komisjęI która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
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ucznia w formie pisemnej i ustnejI oraz ustala roczną ocenę klasófikacójną z danóch zajęć
edukacójnóchK
PK t skład komisji wchodząW
NF aórektor pzkołó albo nauczóciel zajmującó inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczącó komisji;
OF nauczóciel prowadzącó dane zajęcia edukacójne;
PF dwóch nauczócieli z danej lub innej szkołó tego samego tópuI prowadzącó takie
same zajęcia edukacójneK
4K kauczócielI o któróm mowa w pkt PI może bóć zwolnionó z udziału w pracó komisji na
własną prośbę lub w innóchI szczególnie uzasadnionóch przópadkachK t takim przópadJ
ku aórektor pzkołó powołuje innego nauczóciela prowadzącego takie same zajęcia eduJ
kacójneI z tóm że powołanie nauczóciela zatrudnionego w innej szkole następuje w poroJ
zumieniu z aórektorem tej pzkołóK
RK rstalona przez komisję roczna ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch nie może bóć
niższa od ustalonej wcześniej ocenóK
SK lcena ustalona przez komisję jest ostatecznaI z wójątkiem niedostatecznej rocznej ocenó
klasófikacójnej z zajęć edukacójnóchI która może bóć zmieniona w wóniku egzaminu poJ
prawkowegoK
TK w prac komisji sporządza się protokół zawierającó skład komisjiI termin sprawdzianuI
zadania sprawdzająceI wónik sprawdzianu oraz ustaloną ocenęK mrotokół stanowi załączJ
nik do arkusza ocen uczniaK
UK ao protokołuI o któróm mowa w pkt TI dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą inforJ
mację o ustnóch odpowiedziach uczniaK
9K rczeńI któró z przóczón usprawiedliwionóch nie przóstąpił do sprawdzianuI o któróm
mowa w pkt OI w wóznaczonóm terminieI może przóstąpić do niego w dodatkowóm terJ
minieI wóznaczonóm przez aórektora pzkołóK
NMK mrzepisó NJ9 stosuje się odpowiednio w przópadku rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć
edukacójnóch uzóskanej w wóniku egzaminu poprawkowegoK
§ 4T u
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne
NK mo ukończeniu nauki w danej klasieI z wójątkiem klasó programowo najwóższejI uczeń
zależnie od wóników klasófikacji rocznejI otrzómuje świadectwo szkolne promocójne poJ

J S4 J

twierdzające uzóskanie lub nieuzóskanie promocji do klasó programowo wóższejK tzoró
świadectw określają odrębne przepisóK
OK rczeńI któró otrzómał promocję do klasó programowo wóższej z wóróżnieniemI otrzómuJ
je świadectwo szkolne promocójne potwierdzające uzóskanie promocji z wóróżnieniemK
PK ao szczególnóch osiągnięć uczniaI wpisówanóch na świadectwo szkolne zalicza się osiąJ
gnięcia określone przez aolnośląskiego huratora lświatóK
4K rczeń pzkołóI któró ukończół daną pzkołęI otrzómuje świadectwo ukończenia szkołóK
RK rczniowiI któró jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiadó przedmiotowe wpisuje się na
świadectwie celującą końcową ocenę klasófikacójnąI nawetI jeśli wcześniej dokonano klaJ
sófikacji na poziomie niższej ocenóK
SK pzkołaI na wniosek ucznia lub rodzica wódaje zaświadczenie dotóczące przebiegu naJ
uczaniaK
TK hażdó uczeń pzkołó otrzómuje legitómację szkolnąI której rodzaj określają odrębne
przepisóK tażność legitómacji szkolnej potwierdza się w kolejnóm roku szkolnóm przez
umieszczenie dató ważności i pieczęci urzędowej pzkołóK
UK ŚwiadectwaI zaświadczeniaI legitómacje szkolne są drukami ścisłego zarachowaniaK
9K pzkoła prowadzi imienną ewidencję wódanóch legitómacjiI świadectw ukończenia szkołóI
oraz zaświadczeńK
NMK Świadectwa szkolne promocójneI świadectwa ukończenia szkołó i zaświadczenia dotóJ
czące przebiegu nauczania pzkoła wódaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczaJ
nia prowadzonej przez szkołęK
NNK ka świadectwach promocójnóch można dokonówać sprostowań błędów przez skreślenie
kolorem czerwonóm nieprawidłowego zapisu i czótelne wpisanie kolorem czerwonóm
nad skreślonómi wórazami właściwóch danóchK ka końcu dokumentu umieszcza się adnoJ
tacje „dokonano sprostowania” oraz czótelnó podpis aórektora pzkołó lub upoważnionej
przez niego osobó oraz datę i pieczęć urzędowąK
NOK kie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkołó i zaświadczeniachK
aokumentóI o któróch mowa podlegają wómianieK
NPK t przópadku utrató oróginału świadectwaI odpisuI zaświadczenia uczeń lub absolwent
może wóstąpić odpowiednio do aórektora pzkołóI komisji okręgowej lub kuratora oświaJ
tó z pisemnóm wnioskiem o wódanie duplikatuK
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N4K wa wódanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wósokości równej kwocie opłató
skarbowej od legalizacji dokumentuK lpłatę wnosi się na rachunek bankowó wskazanó
przez aórektora pzkołóK
NRK wa wódanie duplikatu legitómacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wósokości równej
kwocie opłató skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisuK lpłatę wnosi się na
rachunek bankowó wskazanó przez aórektora pzkołóK
NSK pzkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnegoK
NTK ka świadectwach szkolnóch promocójnóch i świadectwach ukończenia szkołó w części
dotóczącej szczególnóch osiągnięć ucznia odnotowuje sięW
NF uzóskane wósokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwócięskim tótułem –
w zawodach wiedzóI artóstócznóch i sportowóch organizowanóch przez kuratora
oświató albo organizowanóch co najmniej na szczeblu powiatowóm przez inne
podmiotó działające na terenie szkół;
OF osiągnięcia w aktówności na rzecz innóch ludziI zwłaszcza w formie wolontariatu
lub środowiska szkolnegoK
§ 4T v
Trób usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania ucznia z lekcji
NK cormą usprawiedliwiania nieobecności uczniów lub zwalniania ucznia z lekcji jest wpis
rodzicówLprawnóch opiekunów na karcie frekwencji w dzienniczku lub w eJ dziennikuK
OK rczeń zobowiązanó jest niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność Inajpóźniej w dniu
stawienia się na zajęcia z wóchowawcą klasóK
PK rczniów obowiązują dzienniczki J kartó frekwencjiI które zakładane są do NR września
danego roku szkolnegoK
4K harta frekwencji zawieraW termin i powód nieobecności L zwolnienia ucznia z lekcjiL wpiJ
sanó przez rodzica Eprawnego opiekunaF opatrzone podpisem rodzica Eprawnego opiekuJ
naF oraz datę dokonania wpisu przez rodzica E prawnego opiekuna FK
RK tóchowawca odnotowuje na karcie frekwencji datę wpłónięcia usprawiedliwienia oraz
liczbę opuszczonóch godzinK
SK ka pierwszej stronie dzienniczka rodzice Eprawni opiekunowieF oraz wóchowawca zaJ
mieszczają wzoró swoich podpisówK oodzice Eprawni opiekunowieF zamieszczają wzoró
swoich podpisów w obecności wóchowawcó klasóK
TK ptronó w dzienniczku są ponumerowaneI pierwsza strona opatrzona jest pieczęcią liceumK
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UK azienniczki usprawiedliwień przed radą klasófikacójną są składane u wóchowawcóK tóJ
chowawca honoruje samodzielnie usprawiedliwianie nieobecności przez uczniów pełnoJ
letnich po otrzómaniu pisemnej zgodó rodziców Eprawnóch opiekunówF
9K t przópadku zwolnienia od pielęgniarki szkolnej pisemna informacja o zwolnieniu z lekJ
cji przechowówana jest w teczce wóchowawcó
NMK t dzienniku lekcójnóm nieobecności usprawiedliwia wółącznie wóchowawcaK

oozdział NN
mostanowienia końcowe
§ 4U
NK iiceum prowadzi i przechowuje dokumentacjęI zgodnie z odrębnómi przepisamiK
§ 49
NK iiceum

użówa pieczęci urzędowóch zgodnie z odrębnómi przepisami oraz prowadzi

rejestr wszóstkich pieczęciK
§ R0
NK iiceum ma hómnI sztandarI patrona i logoK
§ RN
NK rchwałą oadó medagogicznej z dnia PN sierpnia OMNT rK ptatut przójęto do stosowaniaK
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