
 

 
STATUT 

 
I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Armii Krajowej 
w Miliczu 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Informacje o ogólne 

 
 

§ 1 
 

1. Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu i jest 
szkołą publiczną, w dalszym ciągu statutu nazywana  „Szkołą”. 

2. Czas trwania kształcenia w Szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 
planów nauczania, wynosi: 3 lata. 

 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy 11 Listopada 5 w Miliczu 56 - 300 
2. Podstawę prawną działalności Szkoły stanowi akt o jej utworzeniu oraz niniejszy 

statut. 
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu w Miliczu. 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 
5. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący. 
6. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także 
z działalności usługowej. 

 
 

§ 3 
 
Ilekroć w poniższym Statucie bez bliższego określenia jest mowa o: 

1. Szkole - należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej 
w Miliczu 

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Armii Krajowej w Miliczu; 



3. Dyrekcji – należy przez to rozumieć Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Armii Krajowej w Miliczu i jego zastępcę; 

4. Liceum - należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej 
w Miliczu; 

5. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów ucznia; 
6. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dn. 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty, Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
 

§ 4 
 
1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych na 

jej podstawie. 
2. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży. 
3. W zakresie dydaktyki Szkoła  realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie, a w 

szczególności: 
1) wyposaża uczniów w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania  

świadectwa ukończenia szkoły; 
2) przygotowuje do egzaminu maturalnego;  
3) umożliwia uczniom rozwijanie własnych zainteresowań oraz stwarza możliwości 

osiągania sukcesów w różnych dziedzinach; 
4) pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszych kierunków 

kształcenia; 
5) wyposaża w podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii 

niezbędną absolwentom przy poszukiwaniu pracy w warunkach gospodarki 
rynkowej i rosnącej konkurencji;  

6) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o 
społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i 
środowisku naturalnym; 

7) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym 
8) zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną 

4. W zakresie wychowania i opieki Szkoła  realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie. 
5. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach 

wychowawczych. 
6. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego nauczyciela, 

zwanego dalej wychowawcą klasy. 
7. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach: 

1) realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy 
klasy; 



2) określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu 
uzdolnień i zainteresowań, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz 
indywidualizację procesu kształcenia; 

3) zawartych w szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym. 
8. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno 

- wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza 
Szkołą, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach w 
szczególności poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie przez nauczycieli miejsc, w których prowadzone są 
zajęcia w budynku szkolnym i na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 
wychowania fizycznego oraz lekcji w pracowniach fizycznej, biologicznej, 
informatycznej i chemicznej; 

2) aktywnie pełniony przez nauczycieli dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych, 
zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom, 

3) odpowiednią opiekę nad młodzieżą na wycieczkach i  imprezach szkolnych oraz 
pozaszkolnych; 

4) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem za 
pośrednictwem Internetu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez instalowanie i aktualizowanie 
oprogramowania zabezpieczającego. 

9. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną 
i materialną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 
a. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami; 
b. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 
c. w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków     rodzinnych i materialnych; 
d. organizację wycieczek integracyjnych; 
e. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez 

pedagoga szkolnego. 
2) nad uczniami mającymi problemy zdrowotne poprzez: 

a. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 
rodzicami; 

b. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego 
zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych; 

c. organizację wycieczek integracyjnych; 
d. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez 

pedagoga szkolnego. 
3) nad uczniami mającymi problemy zdrowotne poprzez: 

a. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 
wychowawcę  lub przedstawiciela Dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do 
domu; 

b. kierowanie do poradni specjalistycznej; 
c. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 



d. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania 
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

4) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 
rodzinnych i losowych poprzez: 
a. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów. 

5) Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
a. realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyczno-wychowawczego; 
b. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
c. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy;  
d. działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 
e. działania pedagoga szkolnego; 
f. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami z 

zakresu profilaktyki 
6) Szkoła wspiera akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu 

Uczniowskiego. 
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ III 
ORGANA SZKOŁY 

 
 

§ 5 
 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Rada Rodziców 
4) Samorząd Uczniowski 
5) Rada Szkoły 

2. W Szkole powołuje się: 
1) Wicedyrektora 
2) Klasowe Rady Rodziców – tzw. „trójki klasowe”; 

3. Każdy z wymienionych w § 5 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne 
funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy 
te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

4. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 
poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 

5. Kompetencje poszczególnych organów Szkoły określone zostały w rozdziale 
Kompetencje Organów Szkoły. 

 
 
 
 



ROZDZIAŁ IV 
KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY 

 
 

§ 6 
Dyrektor Szkoły 

 
1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący 

Szkołę. 
2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą. 
3. Dyrektor Szkoły sprawuje następujące funkcje: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego 
a. kieruje działalnością szkoły 
b. reprezentuje szkołę na zewnątrz 
c. sprawuje opiekę nad uczniami 
d. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej 
e. współpracuje ze wszystkimi organami szkoły 
f. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

zakresie organizacji praktyk pedagogicznych 
2) osoby działającej w imieniu pracodawcy – kierownika zakładu pracy 

a. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników 
b. nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi       

pracownikami szkoły 
c. organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza 

organizacji szkoły oraz plan urlopów sporządza projekty planu finansowego, 
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

d. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły 
e. występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody i dla pracowników po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
f. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków określonych przepisami, 
g. opracowuje projekt planu finansowego szkoły oraz dysponuje jego środkami 
h. tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych 
i. właściwie gospodaruje mieniem szkoły. 

3) organu nadzoru pedagogicznego 
a. opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje go wraz z wicedyrektorem 
b. przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru 
c. dokumentuje czynności dotyczące nadzoru pedagogicznego 
d. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy 

4) przewodniczącego Rady Pedagogicznej 
a. przygotowuje i prowadzi jej zebrania 
b. odpowiada za realizację podjętych przez radę uchwał  
c. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie 

powiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny 



d. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, 
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Szkoły, 

5) wykonawcy zadań administracji publicznej wydającego decyzje 
administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty: 

a. decyduje o przyjmowaniu uczniów do szkoły, zmianie klasy bądź skreśleniu z 
listy na podstawie uchwały rady pedagogicznej i zasięgnięciu opinii Samorządu 
Uczniowskiego  

b. może ustalić indywidualny program lub tok nauki 
c. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia 
 
 

§ 7 
Rada Pedagogiczna 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 

szkole niezależnie od wymiaru czasu pracy i formy zawarcia stosunku pracy.   
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących 

przepisów prawa. 
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły oraz regulaminów 
wewnętrznych  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) dokonywanie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 
6) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania    

szkoły oraz uchwał dotyczących ważnych spraw uczniowskich, w tym skreślenia z 
listy uczniów, 

7) powoływanie stałych bądź doraźnych komisji i zespołów nauczycielskich oraz 
określanie ich zadań i kompetencji 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Szkoły,  
2) projekt planu finansowego Szkoły, 
3) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 



5) Rada Pedagogiczna wybiera, w tajnym głosowaniu, trzech przedstawicieli do Rady 
Szkoły, którzy reprezentują jej stanowisko w Radzie Szkoły w sprawach leżących w 
kompetencjach Rady Szkoły. 

 
 

§ 8 
Rada Rodziców 

 
1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej 

wyboru określa Ustawa o systemie oświaty. 
2. Rada Rodziców w oparciu o swój regulamin oraz roczny plan pracy i plan dochodów oraz 

wydatków.  
3. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, 

współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim/Samorządem Słuchaczy, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz 
innymi organizacjami i instytucjami. 

4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z 
dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz 
sposób ich rozliczania określa regulamin. 

5. Rada może występować do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i 
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. Rada Rodziców wybiera, w głosowaniu tajnym, trzech przedstawicieli do Rady Szkoły, 
którzy reprezentują jej stanowisko w Radzie Szkoły w sprawach leżących w 
kompetencjach Rady Szkoły. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) Tworzenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku 
szkolnego. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w 
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez 
Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

2) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 
3) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela w okresie stażu 

 
 

§ 9 
Samorząd Uczniowski 

 
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 
2. Uprawnienia Samorządu reguluje Ustawa 
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
4. Samorząd Uczniowski posiada swój własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem 
5. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 
dotyczących podstawowych praw uczniów: 



1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami 

2) prawa do jawnej i motywującej oceny postępów w nauce i zachowaniu 
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań 

4) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

5) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
6) prawa do wyboru kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów 

6. Samorząd Uczniowski wybiera, w głosowaniu tajnym, trzech przedstawicieli do Rady 
Szkoły, którzy reprezentują jego stanowisko w Radzie Szkoły w sprawach leżących 
w   kompetencjach Rady Szkoły. 

 

§ 10 
Rada Szkoły 

 
1. W Szkole działa Rada Szkoły, której kompetencje reguluje Ustawa 
2. Rada działa w oparciu o swój regulamin  
3. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 3 nauczycieli wybranych przez ogół 

nauczycieli, 3 rodziców wybranych przez ogół rodziców oraz 3 uczniów wybranych 
przez ogół uczniów. 

4. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 
1) uchwala Statut Szkoły 
2) opiniuje plan finansowy szkoły i Rady Rodziców 
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły 
4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz 

inne sprawy istotne dla szkoły 
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę, 
w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 
i 6 

5. W celu wsparcia działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Szkoły określa regulamin. 

6. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły. 
7. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, 

za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 
8. W każdym zebraniu Rady Szkoły może uczestniczyć Przewodniczący Rady Rodziców i 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
9. Członkowie Rady Szkoły są zobowiązani do przekazywania informacji dotyczących 

istotnych problemów szkoły, podejmowanych przez Radę Szkoły 
1) Radzie Pedagogicznej 
2) Radzie Rodziców  
3) Samorządowi Uczniowskiemu. 



 

§ 11 
Zasady współpracy między organami szkoły 

 
1. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny do 30 września danego roku 

szkolnego. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości Dyrektora 
Szkoły. 

2. Każdy organ Szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć 
się do rozwiązywania problemów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko 
w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

3. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Uchwały organów Szkoły, podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji 
stanowiących, podaje się do ogólnej wiadomości w Szkole. 

5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami Szkoły: 
1) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów – z wyjątkiem tych zebrań Rady 

Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą, 
2) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian 

w regulaminach ich działalności. 
 
 

§ 12 
Rozwiązywanie sporów między organami szkoły 

 
1. W sytuacjach konfliktowych, po wysłuchaniu stron i zapoznaniu się z sytuacją, 

rozwiązaniem sporu zajmuje się Dyrektor Szkoły. Na prośbę stron w rozstrzyganiu 
konfliktu mogą uczestniczyć przedstawiciele działających w I Liceum związków 
zawodowych. 

2. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego. 
3. W przypadku sporu między Dyrektorem a pozostałymi organami szkoły, na wniosek 

stron konflikt rozstrzyga organ prowadzący. 
4. Od decyzji organu prowadzącego przysługuje odwołanie do organu nadzorującego. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
 

§ 13 
 
1. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie Karty Nauczyciela oraz ramowych planów 

nauczania zastosowanych w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 
2. Zadania nauczycieli :  

1) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
2) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów 



3) stymuluje rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania 
4) respektuje godność osobistą i prawa uczniów 
5) bezstronnie i obiektywnie oraz jawnie i systematycznie ocenia wiedzę i umiejętności 

uczniów zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i 
promowania oraz WSO 

6) służy pomocą w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych 
7) systematycznie doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi wiedzę 

merytoryczną 
8) prezentuje właściwą postawę etyczną, stanowiąc przykład dla uczniów 
9) współpracuje z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy i pedagogiem 
10) aktywnie i twórczo uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
11) ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony jego opiece sprzęt szkolny i 

pomoce dydaktyczne 
12) przestrzega wewnętrznych regulaminów, respektuje zarządzenia Dyrektora Szkoły 
13) prowadzi ustaloną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej. 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 
kształcenia ogólnego.  

3. W zależności od potrzeb Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, 
przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 
powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

4. I Liceum posiada plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Pracami WDN 
kieruje lider wraz z zespołem. Na każdy rok szkolny jest opracowywany szczegółowy plan 
WDN wraz z planem doskonalenia nauczycieli.  

 
 

§ 14 
Zadania i obowiązki wychowawcy 

 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Funkcję wychowawcy powierza wybranemu nauczycielowi Dyrektor Szkoły. 
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest pożądane by 

wychowawca prowadził klasę przez cały cykl kształcenia 
4. Wychowawca jest świadomym i twórczym kreatorem procesu wychowawczego, a 

jednocześnie opiekunem i rzecznikiem swoich wychowanków. Pełni zasadniczą rolę w 
systemie wychowawczym I Liceum, tworząc warunki wspomagające rozwój naukowy, 
emocjonalny i społeczny uczniów. 

5. Podstawowe zadania realizowane przez wychowawcę to: 
1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia 
2) rozeznanie możliwości intelektualnych swoich wychowanków, ich mocnych oraz 

słabych stron, zainteresowań i predyspozycji oraz umiejętne wykorzystanie tej wiedzy 
w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

3) poznanie warunków domowych ucznia, jego sytuacji rodzinnej i materialnej oraz 
potrzeb w zakresie pomocy dydaktycznej, terapeutycznej lub materialnej 

4) kształtowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi więzów koleżeństwa i przyjaźni, 
wzajemnej życzliwości i tolerancji 



5) rozwijanie społecznej aktywności uczniów, wyrabianie poczucia 
współodpowiedzialności za mienie szkolne, ład, czystość i estetykę w szkole 

6) kształtowanie pożądanych cech charakteru, wpajanie szacunku dla dorosłych i 
rówieśników 

7) analizowanie przyczyn niewłaściwego zachowania wychowanków, podejmowanie 
środków zaradczych wspólnie z zespołem klasowym, rodzicami, nauczycielami czy 
pedagogiem 

8) udzielanie stosownego wsparcia, rady i pomocy w sposób dyskretny i nie naruszający 
godności osobistej ucznia 

9) ustalenie wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi efektywnych form 
współdziałania szkoły w zakresie nauczania, jak również wychowania oraz profilaktyki 

10) utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, 
systematyczne przekazywanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu 

11) zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy, przeprowadzania egzaminów 
maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz innymi przepisami 
dotyczącymi uczniów 

12) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

7. W sytuacjach wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych, rodzice wraz z uczniami mają 
prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy. 

8. W uzasadnionych przypadkach również wychowawca może zwrócić się do Dyrektora z 
prośbą o odwołanie go z pełnionej funkcji. 

 
 

§ 15 
Pedagog Szkolny 

 
W celu realizacji zadań zawartych w pedagog szkolny między innymi: 
1. jest członkiem Komisji opracowującej Program Profilaktyczno-Wychowawczy na dany 

rok szkolny; 
2. posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający 

konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska lokalnego; 
3. zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno 

uczniów, jak i ich rodziców; 
4. współpracuje na bieżąco z dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą 

zdrowia, Radą Rodziców, Radą Szkoły w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 
opiekuńczo-wychowawczych 

5. współdziała z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi organizacjami i 
instytucjami w środowisku lokalnym, zainteresowanymi problemami opieki i 
wychowania; 

6. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności 
wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań; 

7. prowadzi następującą dokumentację: 
1) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania; 



2) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej; 
3) ewidencję uczniów z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

dotyczącymi dysortografii, dysgrafii, dysleksji i dyskalkulii 
 
 

§ 16 
Wicedyrektor 

 
1. W I Liceum może być utworzone stanowisko wicedyrektora. 
2. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 
3. Szczegółowy zakres czynności i kompetencji Wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły. 
4. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy: 

1) przygotowywanie i przeprowadzanie mierzenia postępów edukacyjnych uczniów 
oraz wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w różnych obszarach 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi przez Dyrektora 
nauczycielami 

3) merytoryczny nadzór nad sprawami wychowawczymi szkoły, w tym przede 
wszystkim: 
a. dobre rozeznanie aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole, 
b. ocena zagrożeń, formułowanie wniosków, współudział w tworzeniu programów 

naprawczych, 
c. podejmowanie działań zapobiegawczych, łagodzących i rozwiązujących trudne 

sytuacje wychowawcze oraz konflikty, 
d. systematyczna, ścisła współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem, 
e. dokonywanie okresowych analiz podjętych i nadzorowanych przez siebie działań 

oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków do dalszej pracy. 
4) W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 
 
 

§ 17 
Inni pracownicy szkoły 

 
1. W szkole zatrudnieni są również pracownicy niepedagogiczni: 

1) pracownicy administracji: główny księgowy, specjalista do spraw ekonomicznych 
oraz sekretarz szkoły  

2) pracownicy obsługi: kierownik gospodarczy, woźna, sprzątaczki oraz dozorca. 
2. Ilości etatów pracowników administracji i obsługi określane są corocznie w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. 
3. Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani na podstawie kodeksu pracy. 
4. Szczegółowe zakresy czynności pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor 

szkoły. 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ VI 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
 

§ 18 
Rok szkolny 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia na 
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich oraz innych dni wolnych wynikających z przepisów w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Rada Pedagogiczna na początku roku szkolnego 
ustala termin zakończenia pierwszego semestru oraz rozpoczęcia drugiego. Kieruje się 
przy tym zasadą, że ilość tygodni zajęć dydaktycznych w obu semestrach powinna być 
(w miarę możliwości) taka sama. 

 
 

§ 19 
Oddział i grupy 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy. 

2. Liczba uczniów w oddziale Szkoły nie powinna przekraczać 34.  
3. Corocznie Dyrektor  dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających 

specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa. Przy podziale uwzględnia się wysokość 
środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w 
sprawie ramowych planów nauczania. 

4. Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty 
uzupełniające mogą być prowadzone są w grupach międzyoddziałowych. 

 
 

§ 20 
Organizacja zajęć 

 
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00. 
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć 

edukacyjnych, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy 
międzylekcyjne. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo – lekcyjnym oraz w grupach międzyoddziałowych. Ze względów 



organizacyjnych dopuszcza się prowadzenie zajęć obowiązkowych również w grupach 
międzyklasowych i międzyszkolnych. 

4. W zależności od możliwości kadrowych oraz finansowych, szkoła organizuje dodatkowe 
zajęcia dla uczniów, uwzględniając w szczególności ich potrzeby rozwojowe oraz 
zainteresowania. 

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

6. Uczniowie klas I od drugiego semestru rozpoczynają naukę przedmiotów w zakresie 
rozszerzonym. Zajęcie te są realizowane w grupach międzyoddziałowych. Pod koniec 
pierwszego semestru uczniowie wybierają trzy przedmioty, przy czym przynajmniej 
jednym z nich musi być historia lub przedmiot przyrodniczy (biologia, chemia, fizyka lub 
geografia). Przedmioty te są realizowane w wymiarze godzin określonym w Szkolnym 
Planie Nauczania w klasie I, II i III. 

7. Uczeń, który na koniec pierwszego semestru klasy I otrzymał ocenę niedostateczną 
z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, nie może wybrać tego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym. 

8. W klasie drugiej uczniowie realizują przedmioty uzupełniające. Gdy uczeń rozszerza 
historię przedmiotem uzupełniającym jest przyroda. W przypadku rozszerzania 
przedmiotu przyrodniczego przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo. 
W sytuacji, gdy uczeń realizuje rozszerzenie z historii i przedmiotu przyrodniczego, 
może wybrać, który z przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia 
i społeczeństwo) będzie przez niego realizowany w klasie II. 

9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Szkoły, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz 
możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu 
edukacyjnego przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. W 
stosownym czasie informuje o tym kandydatów do I Liceum. 

10. Na podstawie porozumienia lub umowy cywilno – prawnej zawartej między szkołą a 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, I Liceum może przyjmować 
słuchaczy lub studentów na praktyki pedagogiczne. Praktykanci hospitują i prowadzą 
zajęcia zgodnie z planem praktyk. 

11. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. W razie złamania zakazu przez ucznia, 
nauczyciel odbiera wyłączony telefon lub inne urządzenie i przekazuje wychowawcy, 
który po rozmowie z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) zwraca telefon. 

12. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w trakcie przerw oraz zajęć 
lekcyjnych. 

 

§ 21 
Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania 

 
1. Dla każdego etapu edukacyjnego ustala się szkolny zestaw programów nauczania oraz 

szkolny zestaw podręczników zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. 
2. Informację o szkolnym zestawie podręczników na kolejny rok szkolny Dyrektor Szkoły 

podaje, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej szkoły w 
terminie do 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego. 



 
 

§ 22 
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 
1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i działalności wychowawczej 

i opiekuńczej za pomocą dziennika elektronicznego. 
2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 
rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

3. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację w postaci dziennika 
wychowawczego oddziału oraz dziennika zajęć pozalekcyjnych w postaci dziennika 
elektronicznego. 

 
 

§ 23 
Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy 

 
1. Nauczyciele pracują w stałych, doraźnych i zadaniowych zespołach  
2. Stałe zespoły działające w oparciu o zatwierdzone plany pracy stanowią: 

1) zespoły przedmiotowe 
2) zespół ds. ewaluacji 
3) zespół wychowawczy 
4) zespół ds. promocji 

  

§ 24 
Zadania i struktura zespołów 

 
1. Zespoły przedmiotowe 

1) W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 
a. języków obcych, 
b. przedmiotów humanistycznych 
c. przedmiotów ścisłych 
d. przedmiotów przyrodniczych 
e. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. 

2) Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy 
wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny. 

3) Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego. 
4) Zadania zespołu to: 

a. ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór 
podręczników, 

b. zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem 
takich jak: wystawy, konkursy, wycieczki edukacyjne, 

c. nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad i matury; 
5) Zespoły przedmiotowe spotykają się co najmniej dwa razy w semestrze 

(pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu, a ostatnie – w czerwcu). 
 



2. Zespół ds. ewaluacji: 
a. opracowuje do 15 września temat ewaluacji na bieżący rok szkolny 
b. zajmuje się przeprowadzeniem ewaluacji wewnętrznej 
c. przedstawia wyniki i wnioski z ewaluacji radzie pedagogicznej 

3. Zespół wychowawczy: 
1) Koordynatorem zespołu jest pedagog szkolny. 

2) Zadania zespołu to: 

a) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny 

być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i 

rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły; 

b) ocenianie efektów pracy wychowawczej; 

c) ustalanie kryteriów oceny zachowania uczniów 

3) Zespół spotyka się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych 

problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Szkoły. 

4. Zespół ds. promocji: 
a. zajmuje się aktualizowaniem informacji na stronie internetowej szkoły i stronie FB 
b. prowadzi kronikę szkolną 
c. kontaktuje się z mediami lokalnymi – funkcja rzecznika prasowego 
d. zajmuje się szkolnym kanałem na YouTube 
e. dokumentuje wydarzenia szkolne (zdjęcia, artykuły) 

 

§ 25 
Biblioteka szkolna 

 
1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno 

– wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a 
także za zgodą dyrektora inne osoby. 

3. W bibliotece szkolnej I Liceum : 
1) gromadzi się i opracowuje zbiory (książki, czasopisma oraz inne nośniki informacji 

np. taśmy magnetofonowe, CD, DVD, wideokasety) 
2) umożliwia się korzystanie ze zbiorów w czytelni/czytelni multimedialnej 
3) wypożycza się zbiory poza bibliotekę 
4) prowadzi się edukację czytelniczą i medialną.  

4. Korzystający z biblioteki mają dostęp do jej zbiorów zarówno podczas zajęć lekcyjnych, 
jak i po ich zakończeniu. Harmonogram pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły. 

5. Prawa i obowiązki korzystających z biblioteki określa jej regulamin. 
 

§ 26 
Baza szkoły 

 
1. Do realizacji celów statutowych, szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1) pracownie przedmiotowe, w tym komputerowe 
2) bibliotekę szkolną wraz z czytelnią oraz czytelnia multimedialną 
3) aulę wraz ze sceną 



4) blok sportowy: salę gimnastyczną, kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”, halę 
sportową oraz kompleks sanitarny – szatnie, toalety i natryski 

5) gabinet pedagoga 
6) gabinet pielęgniarki 
7) sklepik szkolny 
8) archiwum. 

2. Zasady bezpiecznego i właściwego korzystania przez uczniów z pracowni określają 
stosowne regulaminy. 

3. Wszelkie urządzenia sportowe i sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej 
oraz boiska sportowego powinien posiadać stosowne atesty i spełniać normy 
bezpieczeństwa.  

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
UCZNIOWIE 

 
 

§ 27 
Prawa ucznia 

 
1. Przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej może się ubiegać każdy 

uczeń, który ukończył gimnazjum oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 
2. Prawa ucznia uwzględniają w szczególności prawa zawarte w Konwencji o Prawach 

Dziecka. 
3. Każdy uczeń I Liceum ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 
psychicznej 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
do ochrony i poszanowania godności osobistej 

4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności 
5) swobody wyrażania myśli i poglądów, w szczególności dotyczących szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób 
6) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych i przestrzeganych 

sposobów kontroli postępów w nauce 
7) pomocy w przypadku trudności w nauce 
8) korzystania z dostępnych form pomocy materialnej 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego 
10) korzystania z dostępnej w szkole pomocy medycznej 
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz 

księgozbioru bibliotecznego zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i 
pozalekcyjnych 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, jak i przez przynależność 
do organizacji lub stowarzyszeń działających na terenie szkoły 



13) wypoczynku w czasie przerw świątecznych oraz ferii 
14) uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów 

oceniania oraz metod nauczania 
15) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych. 

 

§ 28 
Obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej  ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz 
obowiązkowych imprezach szkolnych 

2) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz 
aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez 
niewłaściwe zachowanie 

3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 
innych pracowników szkoły 

4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów oraz wystrzegać się wszelkich 
nałogów: palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków lub środków 
odurzających 

5) przeciwstawiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wandalizmu 
6) szanować poglądy i przekonania innych 
7) przestrzegać punktualności i porządku, dbać o sprzęt i pomoce szkolne oraz o ład 

i estetykę w szkole i jej otoczeniu 
8) naprawić wszelkie wyrządzone przez siebie szkody lub zniszczenia mienia 

szkolnego 
9) kulturalnie zachowywać się zarówno w szkole jak i poza nią, przestrzegać kultury 

języka 
10) prowadzić zeszyt ucznia, w którym systematycznie usprawiedliwia nieobecność 

na zajęciach edukacyjnych w terminie do 7 dni, przedstawiając zwolnienie 
lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie od rodziców (prawnych opiekunów) 
zamieszczone w zeszycie ucznia 

11) dbać o schludny wygląd i nosić odpowiedni strój podczas zajęć edukacyjnych i 
uroczystości szkolnych: na zajęciach wychowania fizycznego ćwiczyć w stroju 
sportowym, a na uroczystościach szkolnych być ubranym w strój apelowy godnie 
reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię oraz współtworzyć pozytywny obraz 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w środowisku lokalnym 

12) zabezpieczyć własne mienie wniesione na teren szkoły. 
 

§ 29 
Kształcenie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych 

 
1. Uczeń może realizować indywidualny program nauki w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie 
nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 
zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

2. Uczeń taki jest objęty pomocą i wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.  



3. Uczeń może rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział m. in. w proponowanych 
przez szkołę kołach przedmiotowych i zajęciach dodatkowych. 

4. Sukcesy uczniów są doceniane na forum szkoły i środowiska, uczeń za swoje osiągnięcia 
może otrzymać nagrody zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. 

 

§ 30 
Nagrody 

 
1. Za bardzo dobre wyniki w nauce i nienaganne zachowanie oraz godne reprezentowanie 

szkoły, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy 
2) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły 
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora Szkoły dla rodziców 
4) dyplom uznania 
5) nagrodę rzeczową bądź finansową 
6) honorowy tytuł oraz dyplom Absolwenta Szkoły 
7) Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej 
8) Stypendium im. Profesor Łucji Skibińskiej 
9) Stypendium Powiatowe 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje wychowawca klasy lub nauczyciel 
przedmiotu. Wniosek zatwierdza Rada Pedagogiczna. Prestiżowe nagrody i wyróżnienia 
dla najlepszych uczniów i absolwentów wręczane są w obecności całej społeczności 
uczniowskiej i podawane do informacji publicznej. 

 
 

§ 31 
Kary 

 
1. Za nieprzestrzeganie prawa szkolnego, lekceważenie obowiązków ucznia oraz 

zachowanie niegodne ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej 
przewiduje się następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy udzielone wobec klasy 
2) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły udzielona wobec klasy lub wszystkich 

uczniów szkoły 
3) przeniesienie do równoległej klasy 
4) przeniesienie do innej szkoły 
5) czasowe zawieszenie w prawach ucznia 
6) skreślenie z listy uczniów. 

2. Skreślenie z listy uczniów: 
1) może również dotyczyć uczniów, którzy podlegają obowiązkowi nauki, a w sposób 

rażący i permanentny naruszają obowiązki szkolne oraz zasady współżycia 
społecznego, świadomie działają na szkodę szkoły, jej uczniów i pracowników, 
uwłaczają godności ucznia, nie respektują ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii 

2) wymaga wyrażenia opinii w sprawie przez Samorząd Uczniowski 
3) następuje po podjęciu przez Radę Pedagogiczną stosownej uchwały 



3. O wszelkich karach zastosowanych wobec ucznia są niezwłocznie informowani jego 
rodzice/opiekunowie prawni. 

4. W przypadku kary będącej decyzją Rady Pedagogicznej, obowiązuje tryb odwoławczy 
określony w KPA. 

 
 

§ 32 
Rozwiązywanie konfliktów szkolnych 

 
1. Sytuacje konfliktowe miedzy uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione 

i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez nauczyciela przedmiotu, następnie 
wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu i wychowawcę. 

2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do: Samorządu 
Uczniowskiego, Samorządu Słuchaczy, Rzecznika Praw Ucznia, Pedagoga Szkolnego, 
Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Szkoły zainteresowane strony mogą 
odwołać się do Kuratora Oświaty we Wrocławiu. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
§ 33 

Postanowienia ogólne 
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz 
formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a. bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie, 
b. wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli 

i samooceny, 
c. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, 

uzdolnień i zainteresowań, 
d. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
e. doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej nauczyciela. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów), 

b. skalę i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, 
c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
d. ustalanie ocen końcowych oraz tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych. 



 

§ 34 
Jawność oceny 

 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom program nauczania 

w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.  
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:  

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,  

b. Przedmiotowym Systemie Oceniania,  
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego 
rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

4. Oceny wystawione w dzienniku elektronicznym są dostępne dla uprawnionych 
użytkowników (uczniów i rodziców) oraz udostępniane w szkole na życzenie rodziców 
(prawnych opiekunów) przez nauczyciela, wychowawcę lub wicedyrektora.  

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 
§ 35 

Tryb oceniania i skala ocen. 
 
1. Oceny bieżące, śródroczne i końcowe ustala się wg następującej skali:  

a. niedostateczny – 1  
b. dopuszczający – 2  
c. dostateczny – 3  
d. dobry – 4  
e. bardzo dobry – 5  
f. celujący – 6  

2. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.  
3. Odnotowując w dzienniku elektronicznym oceny cząstkowe stosuje się zapis cyfrowy, 

natomiast oceny semestralne lub końcowe w pozostałych dokumentach zapisuje się 
słownie.  

 

§ 36 
Kryteria ocen 

 
1. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria ocen:  

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących wymagań:  
a. wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza 

obowiązkowe wymagania programowe z danego przedmiotu,  
b. wykazuje wyraźne zainteresowanie przedmiotem oraz samodzielnie 

i systematycznie pogłębia wiedzę, wykorzystując w szerokim zakresie literaturę 
fachową oraz inne źródła informacji,  



c. uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub 
zawodach sportowych,  

d. samodzielnie i w sposób twórczy poszukuje rozwiązania problemów 
teoretycznych i praktycznych umiejętnie łącząc i wykorzystując posiadaną wiedzę.  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących 
wymagań:  

a. opanował w pełnym zakresie program nauczania z danego przedmiotu,  
b. posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązującą podstawę programową,  
c. sprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  
d. jest aktywny na zajęciach lekcyjnych, jak również w pracy samokształceniowej,  
e. uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących wymagań:  
a. wykazuje się wiedzą określoną w programie nauczania,  
b. jest aktywny na zajęciach lekcyjnych,  
c. w miarę swobodnie posługuje się językiem przedmiotu,  
d. potrafi wskazać błędy w swoich zadaniach oraz samodzielnie je skorygować.  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących 
wymagań:  

a. opanował wiedzę przynajmniej na poziomie wymagań podstawy programowej,  
b. potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności,  
c. potrafi skorygować wskazane przez nauczyciela błędy,  
d. wykazuje motywację do poprawienia swoich wyników w nauce oraz uzupełnienia 

zaległości.  
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących 

wymagań:  
a. opanował minimum wiadomości z przedmiotu,  
b. jest w stanie uzupełnić zaległości w materiale nauczania,  
c. wykazuje co najmniej minimalne postępy w nauce,  
d. pozytywnie rokuje co do możliwości kontynuowania nauki w wyższej klasie.  

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
a. nie opanował minimum wiadomości zawartych w podstawie programowej,  
b. nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,  
c. pomoc w nauce nauczyciela lub/i kolegów nie przynosi pożądanych efektów,  
d. nagromadzone zaległości programowe uniemożliwiają mu przejście do wyższej 

klasy.  
 
 

§ 37 
Zasady oceniania bieżącego 

 
1. Prace pisemne:  

1) Sprawdziany  
a. przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości 

obejmującą zakresem jeden dział materiału lub większą partię ustaloną przez 
nauczyciela w porozumieniu z uczniami,  

b. dopuszcza się dwa sprawdziany w tygodniu (nie dotyczy to sprawdzianów z 
języków obcych i przedmiotów rozszerzonych); terminy prac klasowych są 



odnotowywane przez nauczyciela w module dziennika elektronicznego 
„Sprawdziany” z tygodniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem zasady, że w 
ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną 
w ustalonym dniu. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego 
harmonogramu) może nastąpić z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela), 
zmiana terminu pracy klasowej z nieistotnego powodu jest zabroniona.   

c. w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel jest 
zobowiązany do udostępnienia uczniom ocenionych prac pisemnych. W okres 
dwóch tygodni nie wlicza się dni wolnych od zajęć lekcyjnych oraz nieobecności 
nauczyciela.  

d. poprawione i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca roku 
szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.  

e. uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu na zasadach określonych 
w § 37 pkt 6  

2) Kartkówki  
a. przez kartkówkę zapowiedzianą należy rozumieć pracę pisemną obejmującą 

zakresem do trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Kartkówka tego rodzaju może 
się odbyć po wcześniejszej zapowiedzi na następnej ujętej w planie tygodniowym 
godzinie lekcyjnej,  

b. przez kartkówkę niezapowiedzianą należy rozumieć pracę pisemną obejmującą 
swoim zakresem do trzech ostatnich tematów lekcyjnych,  

c. zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania na danej lekcji zwalnia go z pisania 
kartkówki niezapowiedzianej. 

2. Odpowiedzi ustne.  
1) Nauczyciel systematycznie ocenia wypowiedzi ustnej ucznia w ciągu roku  
2) Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania – forma 

zawarta w PSO.  
3. W dzienniku elektronicznym stosuje się następującą wagę ocen: 

a. waga „5” – sprawdziany, testy, prace klasowe 
b. waga „3” – kartkówki i odpowiedzi ustne 
c. waga „1” – aktywność, zadania domowe, prezentacje  

4. Każdą ocenę nauczyciel powinien uzasadnić.  
5. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
6. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, na których odbywały się zapowiedziane 

prace pisemne, uczeń pisze pracę na najbliższych konsultacjach, a w razie nieobecności 
ucznia, nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę i umiejętności ucznia na najbliższej 
lekcji. 

7. Zasady poprawiania ocen:  
1) uczniowie mają prawo do poprawy ocen z prac pisemnych tylko podczas konsultacji 

poprawkowych odbywających się średnio raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu 
przez ucznia chęci udziału w konsultacjach; uzyskana ocena jest wpisywana do 
dziennika,  

2) uczeń nie ma prawa brać udziału w konsultacjach poprawkowych jeżeli w danym dniu 
był nieobecny w szkole, 

3) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na konsultacjach nauczyciel 
ma prawo wyegzekwować wiedzę i umiejętności ucznia na najbliższej lekcji,  

4) konsultacje odbywają się po ostatniej godzinie lekcyjnej zgodnie z podanym na 
początku semestru harmonogramem,  



5) jeśli nauczyciel nie może z usprawiedliwionych powodów przeprowadzić konsultacji, 
podaje nowy termin w możliwie najbliższym czasie,  

6) uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu podczas najbliższych konsultacji.  
7) ocenę można poprawiać z danego materiału tylko raz,  
8) nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych i innych niż sprawdzian prac 

pisemnych, o ile nauczyciel nie wyrazi zgody,  
9) w sytuacjach losowych (dłuższa choroba, pobyt w szpitalu) nauczyciel, po konsultacji 

z pedagogiem szkolnym, może wyznaczyć inny termin zaliczenia prac. 
 
 
 

§ 38 
Klasyfikacja śródroczna 

 
1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za 

wiedzę i umiejętności z niżej wymienionych form aktywności:  
1) udział w rozmaitych formach sprawdzianów pisemnych,  
2) indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, wystąpień, 

dyskusji,  
3) odpowiedzi ustne,  
4) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,  
5) zadania domowe,  
6) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu.  

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 
a ocenę z zachowania wychowawca klasy.  

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu 
pierwszego semestru.  

4. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.  

5. Ocena śródroczna z zajęć z języka obcego, języka polskiego oraz matematyki 
realizowanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest ustalana przez 
nauczyciela nauczającego na poziomie podstawowym po przeliczeniu średniej  ocen z 
uwzględnieniem wagi oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Ocena 
niedostateczna przynajmniej z jednego poziomu skutkuje zawsze klasyfikacyjną oceną 
niedostateczną. 

6. Ocena śródroczna z historii i społeczeństwa oraz przyrody jest ustalana po przeliczeniu 
średniej ocen z modułów. Ocena z każdego modułu ma tę samą wagę, jednak ocena 
niedostateczna skutkuje odjęciem 0,5 od średniej ocen. 

7. Uczeń podlega systematycznemu ocenianiu i dlatego ilość cząstkowych ocen w ciągu 
semestru nie powinna być niższa niż:  

1) 3 dla przedmiotu 1 godzinnego,  
2) 4 dla przedmiotu 2 i 3 godzinnego,  
3) 5 dla przedmiotu powyżej 3 godzin w tygodniu.  

8. Ocena klasyfikacyjna śródroczna nie powinna być średnią arytmetyczną z ocen 
cząstkowych.  



9. Dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną, w terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły, nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach 
wpisując oceny do dziennika elektronicznego.  Dla przewidywanych ocen 
niedostatecznych termin ten wynosi 4 tygodnie. 

10. Wychowawca klasy zobowiązany jest w tym samym terminie do poinformowania 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 
Informację tę przekazuje według zasad przyjętych przez szkołę (potwierdzenie pisemne 
rodzica - stosowna adnotacja w dzienniku wychowawczym oddziału lub wysłanie 
informacji listem poleconym za pomocą sekretariatu).  

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od 
klasyfikacji śródrocznej.  

 
 

§ 39 
Klasyfikacja końcowa 

 
1. Klasyfikacja końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za cały 

rok szkolny, ze wszystkich zajęć określonych w planie nauczania szkoły, ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania.  

2. Ocena końcowa z zajęć z języka obcego, języka polskiego i matematyki realizowanych na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym jest ustalana przez nauczyciela nauczającego na 
poziomie podstawowym po przeliczeniu średniej  ocen z poziomu podstawowego i 
rozszerzonego wg zapisu w § 38 pkt 5. 

3. Ocena końcowa w klasach pierwszych z przedmiotów, których realizacja na poziomie 

podstawowym zakończyła się w pierwszym semestrze, a nauka danego przedmiotu jest 

kontynuowana w drugim semestrze na poziomie rozszerzonym, jest ustalana przez 

nauczyciela nauczającego na poziomie rozszerzonym, po przeliczeniu średniej  ocen 

z uwzględnieniem wagi oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Ocena 

niedostateczna przynajmniej z jednego poziomu skutkuje zawsze klasyfikacyjną oceną 

niedostateczną. 

4. Ocena końcowa z historii i społeczeństwa oraz przyrody jest ustalana po przeliczeniu 
średniej ocen z czterech modułów. Ocena z każdego modułu ma tę samą wagę, jednak 
ocena niedostateczna skutkuje odjęciem 0,5 od średniej ocen. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć. 

6. Ocena końcowa uwzględnia ocenę śródroczną. Nie powinna być średnią arytmetyczną 
ocen cząstkowych.  

7. Dwa tygodnie przed klasyfikacją końcową, w terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły, nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach 
dokonując wpisu do dziennika elektronicznego. Dla przewidywanych ocen 
niedostatecznych termin ten wynosi 4 tygodnie.  

8. Wychowawca klasy zobowiązany jest w tym samym terminie do poinformowania 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 
Informację tę przekazuje według zasad przyjętych przez szkołę (potwierdzenie pisemne 



rodzica - stosowna adnotacja w dzienniku wychowawczym oddziału lub wysłanie 
informacji listem poleconym za pomocą sekretariatu).  

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.  

10. Nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy otrzymali z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,0.  

 
 

§ 40 
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana  

rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 
 
1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.  
2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły (§ 39 pkt. 3 Statutu Szkoły).  
3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i 

tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych 
jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą/nie dotyczy ndst. 
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych;  
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 
niedostatecznych;  

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 
podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 5 lit. a) i b), 
wychowawca klasy odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi 
przedmiotu.  

8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych 
kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 5. prośba 
ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca klasy lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 
przyczynę jej odrzucenia.  

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 
ocenione poniżej jego oczekiwań.  

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 
do dokumentacji wychowawcy klasy.  



12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą.  

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 
 
 
 

§ 41 
Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

3. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który realizuje na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok nauczania lub spełnia obowiązek nauki poza szkołą.  

4. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może 
wyrazić zgodę bezwzględną większością głosów na egzamin klasyfikacyjny raz w ciągu 
cyklu kształcenia.  

5. Każdy uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

6. Uczeń, zdaje egzamin poprawkowy tylko z tych modułów przyrody lub historii 
i społeczeństwa, z których otrzymał oceny niedostateczne. Po egzaminach 
poprawkowych ponownie przelicza się ocenę końcową wg zasad opisanych w § 39 pkt 3. 
Wszystkie moduły przyrody oraz wszystkie moduły historii i społeczeństwa traktowane 
są jak jeden przedmiot, co oznacza, że uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z 
dowolnej ilości modułów przyrody lub historii i społeczeństwa oraz jeszcze jednego 
przedmiotu. 

7. Uczeń, zdaje egzamin poprawkowy tylko z tej części (podstawowej lub rozszerzonej) 
z matematyki, języka polskiego lub języka obcego,  z której otrzymał ocenę 
niedostateczną. Po egzaminie poprawkowym ponownie przelicza się ocenę końcową wg 
zasad opisanych w § 38 pkt 5. Obie części – podstawowa i rozszerzona z matematyki, 
języka polskiego i języka obcego traktowane są jak jeden przedmiot, co oznacza, że uczeń 
ma prawo do egzaminu poprawkowego zarówno na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym oraz jeszcze jednego przedmiotu. 

8. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy składa w tej sprawie 
pisemną prośbę, do dyrektora szkoły w wyznaczonym terminie.  

9. Egzaminy klasyfikacyjny i poprawkowy składają się z części pisemnej i ustnej, 
z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego, 
których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.  

10. Ustala się następujący czas na egzaminy: część pisemna 45 minut oraz część ustna 15 
minut.  



11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor liceum i podaje do wiadomości 
uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).  

12. Dyrektor wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie zestawów pytań 
wraz z punktacją na poszczególną ocenę i zatwierdza je.  

13. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 
w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
skład komisji wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,  
2) wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.  
15. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,  
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 

komisji.  
16. W przypadku egzaminu poprawkowego nauczyciel, o którym mowa ust. 12 pkt. 2), może 

być zwolniony z udziału w pracy takiej komisji na własną prośbę lub innych 
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor liceum powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tymże 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły.  

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego sporządza się 
protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego 
odpowiedziach ustnych.  

18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem , że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 
 

§ 42 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która:  



1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 
ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych,  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. W skład komisji wchodzą:  
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
– jako przewodniczący komisji,  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne.  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
– jako przewodniczący komisji,  

b. wychowawca klasy,  
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie,  
d. pedagog,  
e. psycholog,  
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  
g. przedstawiciel rady rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 b), może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Ustala się taki sam czas egzaminu: część pisemna 45 minut, część ustna 15 minut.  
7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a. skład komisji,  
b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1),  
c. zadania (pytania) sprawdzające,  
d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  
a. skład komisji  
b. termin posiedzenia komisji,  
c. wynik głosowania,  



d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 
i jego rodzicami.  

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 
 

§ 43 
Ocena zachowania 

 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:  
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
c. dbałość o honor i tradycje szkoły;  
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;  
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
g. okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych. 
3. Śródroczne i końcowe oceny z zachowania ustala się według następującej skali:  

a. wzorowe 
b. bardzo dobre 
c. dobre 
d. poprawne 
e. nieodpowiednie 
f. naganne 

4. Ocena wystawiona przez wychowawcę klasy: 
a. uwzględnia szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia zawarte w § 42, 
b. na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) może być zmieniona, jeśli 

dyrektor szkoły uzna, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Wówczas dyrektor powołuje komisję, o której 
mowa w § 40 ust. 4 pkt 3). 

c. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (zgodnie z 
rozporządzeniem § 13 pkt 3) 

 



 

§ 44 
Szczegółowe kryteria oceny zachowania 

 
1. Przy ocenianiu zachowania ucznia punktem wyjścia jest ocena dobra, którą uczeń 

otrzymuje awansem na początku roku szkolnego.  
2. Czynniki pozytywne podwyższające ocenę powyżej dobrej: 
 

Ocena  Stosunek do 
obowiązków 
szkolnych. 

Zasady kulturalnego 
zachowania. 

Normy współżycia 
społecznego oraz 
aktywność na forum 
klasy, szkoły, 
środowiska. 

dobre  1. Wywiązywanie się 
z obowiązków 
ucznia; 

1. Dbałość o honor 
i tradycje szkoły;  

2. Dbałość o piękno mowy 
ojczystej;  

3. Godne, kulturalne 
zachowanie się w szkole 
i poza nią. 

 

1. Postępowanie zgodne 
z dobrem społeczności 
szkolnej; 

2. Dbałość 
o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz 
innych osób;  

3. Okazywanie szacunku 
innym osobom. 

Ocena aktywności ucznia 
powinna być ustalona na 
podstawie informacji 
o czynnościach ucznia, 
sporządzonej przez niego i 
przedstawionej 
wychowawcy klasy. 

bardzo 
dobre  

1. Sumienność w nauce 
i innych obowiązkach 
szkolnych; 

2. Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań 
i uzdolnień; 

3. Systematyczność 
i punktualność 
uczęszczania na 
zajęcia szkolne; 

4. Sukcesy na etapie 
szkolnym.  

1. Uczciwość w życiu 
codziennym; 

2. Reagowanie na zło; 
3. Poszanowanie godności 

własnej i innych; 
4. Dbałość o kulturę słowa 

i dyskusji; 
5. Troska o własne zdrowie, 

nieuleganie nałogom; 
6. Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 
 

1. Udział w pracach 
społecznych na rzecz 
klasy, szkoły, 
środowiska; 

2. Wywiązywanie się 
z zadań powierzonych 
i dobrowolnie 
przyjętych; 

3. Troska o mienie 
szkolne, publiczne 
i indywidualne; 

4. Poszanowanie 
ludzkiej pracy; 

5. Życzliwy stosunek do 
innych; 

6. Pomoc innym 
w nauce. 

Ocena aktywności ucznia 
powinna być ustalona na 
podstawie informacji 
o czynnościach ucznia, 
sporządzonej przez niego i 



przedstawionej 
wychowawcy klasy. 

wzorowe 
 
 
 
 

1. Sukcesy na etapie 
powiatowym, 
okręgowym, 
ogólnopolskim.  

1. Uczeń charakteryzuje się 
nienagannym 
zachowaniem, wysoką 
kulturą osobistą oraz 
bardzo dobrymi relacjami 
w grupie. 

1. Udział w działaniach 
na rzecz środowiska 

2. Wspieranie prac 
samorządu szkolnego 
i innych organizacji 

Dodatkowe warunki – wystawiamy ocenę najwyższą  gdy uczeń wzorowo wywiązuje 
się z obowiązków szkolnych, jest wzorem kultury osobistej oraz w co najmniej jednej 
z pozostałych kategorii. 

 
3. Czynniki negatywne obniżające ocenę (uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż 

wskazana): 
 

Czynniki obniżające ocenę Otrzymana ocena  
Nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych oraz/lub 
zagrożony jest nieklasyfikowaniem wynikającym 
z nieusprawiedliwionych nieobecności.  

poprawne  

Picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków. nieodpowiednie  
Łamanie prawa. naganne 
Nagana dyrektora. naganne 
Frekwencja – dopuszczalne godziny nieusprawiedliwione  0  - wzorowe 

max 3 - bardzo dobre 
od 30 - naganne 

 
Dodatkowe warunki – upomnienie wychowawcy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. 
Uczeń, który ma 9 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje upomnienie od wychowawcy wobec 
klasy, a jego rodzice – informację na piśmie. 
Uczeń, który ma 30 nieusprawiedliwionych godzin otrzymuje naganę Dyrektora szkoły zgodnie ze 
statutem, a rodzice na piśmie (skutkuje to automatycznie oceną naganną z zachowania). 
Upomnienie wychowawcy skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia na 1 miesiąc, nagana 
Dyrektora skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia na 3 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach 
istnieje możliwość odstąpienia od części kary na wniosek wychowawcy klasy do dyrektora. 
Każda następna nieusprawiedliwiona godzina  skutkuje karą ze statutu § 32 pkt.3,4,5. - decydować 
o tym będzie zespół: wychowawca, dyrektor, pedagog. Rodzic zostaje poinformowany na piśmie o 
formie kary.  
Uczeń, który zgromadzi 60 godzin nieusprawiedliwionych może podlegać procedurze skreślenia 
z listy uczniów zgodnie z § 31 pkt.2. 
 

 
4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 
5. Ocena może być podwyższona o jeden stopień na wniosek nauczyciela lub wychowawcy 

w sytuacji gdy nie został spełniony tylko jeden z warunków wymienionych w pkt. 3. 
Powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych (nagana dyrektora) uniemożliwia 
podniesienie oceny z zachowania. 

6. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona jedynie w wyniku 
procedury odwoławczej, którą regulują zasady zawarte w WSO. 

 

 



§ 45 
Obniżanie wymagań edukacyjnych 

 
1. Nauczyciel jest zobowiązany do obniżenia wymagań edukacyjnych, na podstawie 

pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej, w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w 
uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 
programu nauczania.  

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i wiedzy o kulturze należy brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 
ze specyfiki tych zajęć.  

3. Szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych (np. dłuższa choroba ucznia).  

 
 

§ 46 
Zwalnianie z zajęć 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej 
opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 
rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 47 
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację związaną z 

prowadzeniem dziennika elektronicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
3. Szkoła posiada swój własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.  

 

§ 48 
 
1. Statut Szkoły tworzony jest przy współudziale wszystkich organów Szkoły.  
2. Wszelkie zmiany w Statucie uchwala Rady Szkoły, podejmując stosowną uchwałę. 
3. W przypadku dokonania kilkukrotnej nowelizacji statutu Dyrektor szkoły może w 

drodze własnego zarządzenia opublikować jego tekst jednolity.  



 
 

§ 49 
 
Statut I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu wchodzi w życie na podstawie uchwały Rady 
Szkoły z dnia 12 września 2018 r. 


