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DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole
§ 1.
1.
2.
3.
4.

Szkoła nosi nazwę: III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego.
Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Elfów 62 w Tychach.
Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
Szkoła posiada pieczęć urzędową – metalową, okrągłą, z godłem pośrodku i napisem:
III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.
5. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w odrębnych przepisach.

§ 2.
1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Tychy z siedzibą przy Al. Niepodległości 49
w Tychach.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 3.
1.

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach jest
ponadpodstawową szkołą publiczną dla młodzieży o czteroletnim cyklu kształcenia,
z zastrzeżeniem ust. 3, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego
ogólnego, z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu
maturalnego – świadectwa dojrzałości.
1a. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub
innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo
dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość.
2. Przedmioty rozszerzone dla poszczególnych oddziałów ustalane są zgodnie z ramowym
planem nauczania, w zależności od potrzeb, zainteresowań i predyspozycji uczniów oraz
możliwości szkoły.
3. Szkoła do roku szkolnego 2021/2022 prowadzi oddziały trzyletniego liceum, którego
ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego ogólnego, a tym samym
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4.

świadectwa ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwa
dojrzałości.
W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, maksymalny
okres uczęszczania do dziennego liceum wynosi do ukończenia 21 roku życia,
a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej
do ukończenia 24 roku życia.

§ 4.
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły,
a szkołą wyższą.

Rozdział 2
Przepisy definiujące
§ 5.
Ilekroć w Statucie bez bliższego określenia jest mowa o:
1) „szkole, liceum” – należy przez to rozumieć 4-letnie III Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Wyspiańskiego w Tychach, prowadzące oddziały 3-letniego liceum
ogólnokształcącego do zakończenia cyklu kształcenia w tych oddziałach;
2) „rodzicach” – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
3) „uczniach” – należy przez to rozumieć młodzież uczęszczającą do szkoły – uczniów
szkoły;
4) „wychowawcach” – należy przez to rozumieć nauczycieli, którym powierzono obowiązki
wychowawcy oddziału;
5) „Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to
rozumieć organy szkoły;
6) „dyrektorze” – należy przez to rozumieć dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Tychach;
7) „ustawy” – należy przez to rozumieć Ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
8) „statucie” – należy przez to rozumieć Statut III Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Tychach;
9) „organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć Miasto Tychy;
10) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć Śląskiego
Kuratora Oświaty.
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Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§ 6.
1.

2.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a
także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, dostosowanym do potrzeb
uczniów oraz potrzeb środowiska.
Celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości z poszanowaniem jego
godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także stworzenie optymalnych
warunków nauki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocji i ochrony zdrowia.

§ 7.
1. Do najważniejszych celów szkoły należą:
1) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia;
2) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży;
3) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz podnoszenie
poziomu dyscypliny w szkole;
4) ochrona przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii
społecznej;
5) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień młodzieży w zakresie wszystkich
przedmiotów nauczania oraz udział w konkursach, olimpiadach naukowych
i zawodach sportowych;
6) rozwijanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz samorządności;
7) wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej;
8) przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie;
9) dbanie o prawidłowy rozwój ucznia z uwzględnieniem promocji i ochrony zdrowia;
10) stwarzanie warunków do respektowania odrębności kulturowej, światopoglądowej
i wyznaniowej;
11) umożliwienie uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej.
2. W zakresie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia celem
szkoły jest w szczególności:
1) realizacja podstawy programowej;
2) rozwijanie poszczególnych kompetencji zawartych w podstawie programowej;
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3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości
i potrzeb ucznia;
4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
5) organizowanie konkursów, zawodów sportowych, olimpiad przedmiotowych;
6) realizacja innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
7) realizacja programów unijnych oraz programów opracowanych przez nauczycieli
z uwzględnieniem potrzeb uczniów na kolejnym etapie kształcenia;
8) wspieranie procesu edukacyjnego poprzez bibliotekę szkolną;
9) rozszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z multimediów.
3. W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży celem szkoły jest
w szczególności:
1) organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
2) prowadzenie w miarę możliwości zajęć kompensacyjnych i wyrównawczych;
3) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania;
4) realizacja zadań związanych z organizacją nauki poza szkołą.
4. W zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz
podnoszenia poziomu dyscypliny celem szkoły jest w szczególności:
1) prawidłowa organizacja tygodniowego rozkładu zajęć;
2) wywieszanie regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;
3) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie
z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie;
4) przestrzeganie praw ucznia;
5) rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie mediacji;
6) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz
sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;
7) ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli i ich przestrzeganie;
8) objęcie budynku i terenu szkoły nadzorem kamer CCTV w ramach programu
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w celu zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
9) podejmowanie działań prowadzących do odpowiedzialnego korzystania przez uczniów
z treści zamieszczonych w Internecie.
5. Szkoła realizuje zadania określone w ustawach, przepisach i aktach wykonawczych w tym
zapewnia:
1) tworzenie warunków umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy przewidzianej
programem nauczania oraz zdobycie podstawowych umiejętności samokształcenia,
zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, korzystania z różnych źródeł informacji,
zbierania i analizowania danych, rozwiązywania problemów oraz przyjęcia
odpowiedzialności za własne kształcenie;
2) organizowanie zajęć edukacyjnych i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
wynikających z potrzeby utrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
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językowej i religijnej, cechujących się przestrzeganiem zasad tolerancji i zrozumienia;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w razie potrzebyna wniosek ucznia, rodziców, wychowawcy, dyrektora szkoły - pomocy materialnej,
zależnej od możliwości finansowych szkoły, w tym korzystanie z wyprawki szkolnej;
w tym zakresie szkoła współpracuje z jednostkami i instytucjami specjalistycznymi;
4) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
5) prowadzenie kółek, umożliwiających zdobywanie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami
uczniów oraz ich dalszym kształceniem, w zakresie wykraczającym poza program
obowiązkowych przedmiotów nauczania,
6) przygotowanie uczniów do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie
w Polsce i w Europie poprzez uczenie umiejętności współpracy w zespole oraz
uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków;
7) umożliwianie uczniom szczególnie zdolnym realizowania indywidualnych programów
nauczania;
8) umożliwianie uczniom ukończenia szkoły w skróconym czasie lub przez indywidualną
organizację kształcenia;
9) zagwarantowanie uczestniczenia w zajęciach nadobowiązkowych na zasadach pełnej
dobrowolności;
10) prowadzenie innowacji i eksperymentów zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) opracowanie i realizowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
12) kształtowanie aktywności społecznej i postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
uczniów w życiu społecznym;
13) kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;
14) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
15) organizację uroczystości szkolnych zgodnie z ceremoniałem szkoły.
6. Ogólne cele i zadania wychowawcze szkoły:
1) uczenie szacunku do każdego człowieka;
2) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;
3) przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu
przekazu dziedzictwa kulturowego;
4) kształtowanie postaw patriotycznych;
5) uczenie tolerancji, akceptacji siebie i innych ludzi;
6) kształtowanie osobowości ucznia;
7) wychowanie kulturalne, estetyczne, ekologiczne i zdrowotne;
8) ochrona młodzieży przed zagrożeniami;
9) przeciwdziałanie uzależnieniom;
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10) osłabianie i eliminacja czynników ryzyka, które sprzyjają podejmowaniu zachowań
ryzykownych.

§ 8.
Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy
z uczniem, korzystając z nowoczesnej dydaktyki i uwzględniając właściwy dobór różnorodnych
form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych. Zmierza to do podnoszenia jakości
i efektów kształcenia w szkole.

§ 9.
1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zostały określone w programie wychowawczo–
profilaktycznym szkoły.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
dostosowywane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły, zgodnie
z przepisami ustawy i aktów wykonawczych do ustawy.
3. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na młodzież,
aby lepiej radziła sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby potrafiła współżyć z
innymi i umiała również znajdować w sobie nawzajem oparcie w trudnych sytuacjach oraz
czuła się bezpiecznie w środowisku szkolnym.

§ 10.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu
indywidualnych
możliwości
psychofizycznych
ucznia
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu
umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne
w celu zwiększania skuteczności pomocy udzielanej uczniom.
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DZIAŁ II
Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział 1
Organy szkoły
§ 11.
Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.

Rozdział 2
Dyrektor szkoły
§ 12.
1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy, kieruje procesem dydaktycznowychowawczym szkoły, kontroluje pracę personelu pedagogicznego oraz innych
zatrudnionych osób, a także jest ich bezpośrednim przełożonym.
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
2) planuje, organizuje oraz kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
3) organizuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) opracowuje plan nauczania oraz projekt arkusza organizacji szkoły;
6) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole
zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) opracowuje tygodniowy plan nauczania;
8) kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
9) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;
10) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem
i zawiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
11) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
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12) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły;
13) kształtuje twórczą atmosferę pracy, a także stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu
jakości pracy szkoły;
14) powołuje spośród nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w szkole
zespoły przedmiotowe, wychowawcze oraz problemowe, a także ustala ich zakres zadań
i kompetencji. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły
na wniosek zespołu;
15) kontroluje realizację przez nauczycieli podstawy programowej kształcenia ogólnego
z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
16) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających
i poprawkowych;
17) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę organizuje uczniom nauczanie
indywidualne;
18) udziela zezwoleń na realizację indywidualnego programu nauki i indywidualnego toku
nauki;
19) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami w szkole, udostępnia imię i nazwisko ucznia, numer PESEL celem właściwej
realizacji opieki;
20) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie;
21) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
23) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
24) ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia
epidemicznego.
3. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za całokształt działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej oraz organizacyjno-administracyjnej, a w szczególności za:
1) przestrzeganie zgodności kierunków kształcenia z aktualnie obowiązującymi przepisami;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
warunki pracy szkoły;
właściwe zorganizowanie pracy zespołów przedmiotowych;
organizację współdziałania rodziców z nauczycielami;
działalność samorządu uczniowskiego;
dyscyplinę i wykonanie planu pracy szkoły;
stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan higieniczno-sanitarny i estetyczny szkoły
i jej otoczenia;
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
10) należyty stan zabezpieczenia majątku szkoły;
11) gospodarkę finansowo-materiałową oraz inwentarz szkolny;
12) zwalnianie uczniów z realizacji niektórych obowiązkowych zadań edukacyjnych zgodnie
z odrębnymi przepisami;
13) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
o ile takie zajęcia będą realizowane;
14) zwalnianie ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania lub na wniosek
rodziców oraz na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, w tym
poradni specjalistycznej;
15) wyznaczanie terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie;
16) wyznaczanie terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
17) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
18) odwołanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w sytuacjach, gdy na
terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają
zdrowiu uczniów;
19) zawieszenie zajęć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej
szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą
organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego
inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną
może być zagrożone zdrowie uczniów;
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20) zawiadomienie organu nadzorującego o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 19.
4a. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za
organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
5. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, stanowiące szkolny zestaw
programów nauczania. Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie
programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.
7. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujący
od początku następnego roku szkolnego.

§ 13.
1. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub
pełnoletniego ucznia, lub w przypadkach określonych w § 66 ust. 5.
2. Skreślenie w przypadkach określonych w § 66 ust. 5 następuje na podstawie uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Rozdział 3
Rada pedagogiczna
§ 14.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który organizuje pracę rady
pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku posiedzenia zgodnie z regulaminem rady.
4. Zebrania rady pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego
w szkole lub w formie zdalnej: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w
związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
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2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody
rodziców;
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców dla
ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie
nauczania;
5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
8) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy ucznia, po zaopiniowaniu przez
samorząd uczniowski;
9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
10) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
szkoły.
6. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego;
3) opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym;
4) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
5) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;
6) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie
problemów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszej zgodzie rodzica
7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
8) opiniuje projekt finansowy szkoły;
9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
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11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
12) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego;
13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze;
14) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we
wszystkich oddziałach danej klasy na cały cykl edukacyjny oraz materiały ćwiczeniowe
obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
15) opiniuje wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o
ile takie zajęcia będą realizowane;
16) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
17) opiniuje średnią ocen i ocenę zachowania ustaloną przez komisję stypendialną,
konieczną do uzyskania stypendium w nauce.

§ 15.
1.

2.

Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych;
3) przygotowuje szkolny zestaw programów nauczania;
4) uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczo- profilaktyczny
szkoły;
5) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
6) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy.
Rada pedagogiczna może tworzyć zespoły nauczycielskie, o których mowa w § 36.

§ 16.
1. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela
z innej funkcji kierowniczej w szkole.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły
(w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole)
są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
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§ 17.
1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 4
Rada rodziców
§ 18.
1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada rodziców
jest organem opiniodawczym i wspierającym.
2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców z każdego oddziału szkolnego
wchodzącego w skład III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.
3. Rada rodziców ustala samodzielnie regulamin swojej działalności.
4. Regulamin powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz niniejszym statutem szkoły.

§ 19.
1. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
1) uczestniczy w perspektywicznym planowaniu pracy szkoły;
2) pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
3) współdziała w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych
szkoły;
4) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie standardów wychowania
w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
5) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;
6) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
7) opiniuje decyzję dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
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8) opiniuje propozycje dyrektora szkoły dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
9) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących
we wszystkich oddziałach danej klasy na cały cykl edukacyjny oraz materiały
ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
10) opiniuje wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
o ile takie zajęcia będą realizowane.
2. Rada rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w porozumieniu
z radą pedagogiczną.

§ 20.
1. Rada rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania
na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność
opiekuńczo-wychowawczą.
2. Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców
oraz innych źródeł i ich wydatkowanie określone jest w regulaminie rady rodziców.

Rozdział 5
Samorząd uczniowski
§ 21.
1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego
statutu.

§ 22.
1. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej szkoły
i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych,
które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
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2.

3.
4.
5.

1) prawo do zapoznania się z planem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
Samorząd uczniowski opiniuje:
1) średnią ocen i ocenę zachowania, ustalone przez komisję stypendialną, konieczną do
uzyskania stypendium za wyniki w nauce;
2) dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
3) skreślenie uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w § 66 ust. 5.
Samorząd uczniowski może w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmować działania
w zakresie wolontariatu.
Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
Cele i założenia rady wolontariatu oraz jej organizację określa § 40 niniejszego Statutu.

Rozdział 6
Zasady współpracy organów szkoły
§ 23.
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży
w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, ustalając szczegółowe
regulaminy swojej działalności.
2. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze szkoła organizuje
w ciągu roku szkolnego co najmniej cztery spotkania z rodzicami lub konsultacje
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indywidualne.
4. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących
życia szkolnego.
5. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego
korespondencja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną bądź w formie
wideokonferencji.

Rozdział 7
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły
§ 24.
1. Spory oraz konflikty między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności
wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem
pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły. Od podjętych decyzji przysługuje stronom
odwołanie do organu nadrzędnego stosownie do kompetencji.
2. Tryb wyboru i odwołania członków poszczególnych organów szkoły oraz dyrektora szkoły
określają odrębne przepisy.
3. Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i zastrzeżenia oraz bada skargi dotyczące nauczycieli
i pracowników samorządowych szkoły. Jest negocjatorem w sytuacjach spornych między
nauczycielem a rodzicem ucznia.
4. W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się co następuje:
1) rodzic ucznia zgłasza swoje zastrzeżenia wychowawcy danego oddziału;
2) wychowawca oddziału przedstawia sprawę psychologowi/ pedagogowi szkoły,
a w przypadku nierozwiązania sporu dyrektorowi szkoły;
3) dyrektor szkoły rozstrzyga sprawę po wysłuchaniu rodzica ucznia i osoby, której dotyczą
zastrzeżenia, w obecności psychologa/ pedagoga i/lub wychowawcy.
5. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym paragrafie rozstrzyga dyrektor szkoły, o ile
sam nie jest stroną sporu.
6. Jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje
zespół mediacyjny.
7. Zespół mediacyjny jest powoływany spośród członków rady pedagogicznej
o najdłuższym stażu pracy.
8. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony.
9. Skład zespołu mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić
funkcję nauczyciela.
10. Kolejni członkowie zespołu mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej
w pkt 8 i 9.
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11. Zespół mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub
dyrektora szkoły.
12. Zespół mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły, dyrektorem
szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując
bezstronność w ocenie tych stanowisk.
13. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a
w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
14. O swojej decyzji zespół mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej
z pełnym uzasadnieniem.
15. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.

DZIAŁ III
Organizacja szkoły
Rozdział 1
Baza szkoły
§ 25.
1. W celu realizacji celów statutowych szkoła dysponuje pomieszczeniami do nauki
z niezbędnym wyposażeniem. Są to w szczególności: klasopracownie przedmiotowe,
pracownie informatyczne, sala gimnastyczna, biblioteka wraz multimedialnym centrum
informacji.
2. W szkole może funkcjonować bufet.

Rozdział 2
Organizacja pracy szkoły
§ 26.
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego i są co
roku aktualizowane przez dyrektora szkoły i podawane do wiadomości wszystkich
pracowników i uczniów.
2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może
w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
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3.

4.

5.

6.

wychowawczych w wymiarze do 10 dni.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone
w terminach, w których:
1) w szkole odbywa się egzamin maturalny;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków
wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami
społeczności lokalnej.
Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz
rodziców uczniów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w
tych zajęciach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa w
ust. 2, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie
dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

§ 27.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły.
2. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji szkoły po zaopiniowaniu przez
zakładowe organizacje związkowe zostaje przekazany organowi prowadzącemu szkołę.
3. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego roku.
4. W sytuacji wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza do dnia 30 września, opinie
organizacji związkowych i organu prowadzącego nadzór pedagogiczny wydawane są
w terminie 4 dni roboczych, organ prowadzący zatwierdza zmiany w terminie nie później
niż 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. Po wniesieniu zmian do zatwierdzonego arkusza po dniu 30 września, organ prowadzący
szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
6. Arkusz organizacji zawiera w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla oddziałów:
S t r o n a 19 | 91

Statut III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

a) tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych, w tym zajęć
prowadzonych w grupach;
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć nieobowiązkowych takich jak na przykład: etyka,
religia, wychowanie do życia w rodzinie;
c) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia rewalidacyjne;
d) liczbę godzin przeznaczoną na doradztwo zawodowe;
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności
dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby
godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora;
4) liczbę pracowników, w tym liczbę stanowisk kierowniczych;
5) liczbę nauczycieli wraz ze stopniem awansu zawodowego i ilością prowadzonych przez
nich godzin edukacyjnych, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
6) imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli
oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi wraz z etatami przeliczeniowymi, w tym
uwzględniając osoby zajmujące stanowiska kierownicze;
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej oraz innych
zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolonej.
7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony
zdrowia i higieny pracy.
8. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze są prowadzone w oddziałach, grupach oddziałowych
lub grupach międzyoddziałowych.
9. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich
rodziców oraz możliwościami finansowymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest
dobrowolny i bezpłatny.
10. Dyrektor szkoły corocznie, w ramach posiadanych środków finansowych, w porozumieniu z
organem prowadzącym, podejmuje decyzję w sprawie podziału pojedynczego oddziału na
grupy oddziałowe lub grupy międzyoddziałowe w celu prowadzenia zajęć wymagających
specjalnych warunków nauki i BHP, przestrzegając przy tym zasad wynikających z przepisów
w sprawie ramowych planów nauczania, a w szczególności:
1) liczebności oddziału;
2) realizacji zajęć laboratoryjnych;
3) przystosowania sal do prowadzenia zajęć.
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§ 28.
1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział złożony z uczniów. Liczebność uczniów określa
organ prowadzący.
2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Szkoła w ramach swoich
możliwości powinna zapewnić uczniom kontynuację nauki języka obcego prowadzonej
w szkole podstawowej.
3. Nauczanie przedmiotów rozszerzonych może być realizowane w grupach
międzyoddziałowych. Liczebność uczniów w tych grupach określa organ prowadzący.
4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne realizowane w ramach
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być prowadzone na terenie innych jednostek
organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, u pracodawców oraz przez pracowników
tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
5. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły.
6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne,
kadrowe i finansowe szkoły, ustala na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od
dwóch do trzech przedmiotów ujętych w podstawie programowej, które realizowane będą
w zakresie rozszerzonym oraz po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału ustala
przedmioty uzupełniające dla tego oddziału.

§ 29.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym lub międzyoddziałowym. Należą do nich:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
7) zajęcia z religii lub etyki;
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2.
3.

4.

5.

8) zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć rewalidacyjnych 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od
30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
Dyrektor szkoły, w sytuacjach losowych, których skutki znacznie utrudniają lub
uniemożliwiają właściwe prowadzenie zajęć, w szczególności awarii ogrzewania lub
z powodu innych ważnych przyczyn, może w drodze zarządzenia podjąć decyzję o skróceniu
czasu trwania godziny lekcyjnej.
Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych niż wymienione zasad,
w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.

Rozdział 3
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki
§ 30.
1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w postaci elektronicznej.
2. W dzienniku elektronicznym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
3. Dziennik elektroniczny pełni wszystkie określone prawem funkcje papierowego dziennika
lekcyjnego w zakresie ewidencjonowania podstawowych informacji o oddziale, w tym:
1) stanu osobowego oddziału;
2) danych osobowych poszczególnych uczniów i ich rodziców;
3) nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne;
4) tygodniowego rozkładu zajęć;
5) frekwencji na zajęciach edukacyjnych oraz liczby godzin nieusprawiedliwionych
i usprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach;
6) tematów przeprowadzonych zajęć edukacyjnych;
7) ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania;
8) uwag o zachowaniu i postawach uczniów;
9) zestawienia wyników i frekwencji klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
4. Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatne korzystanie z dziennika elektronicznego w zakresie
dotyczącym ich dzieci. Rodzice mogą dokonać wglądu do dziennika za pomocą kodów
dostępu. Kody dostępu przydziela administrator szkolny wyznaczony przez dyrektora szkoły.
5. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej lub papierowej określa
szczegółowa procedura.
6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem
epidemicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony jest na
zasadach określonych przez dyrektora w odrębnej procedurze.
S t r o n a 22 | 91

Statut III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Rozdział 4
Organizacja nauczania w szkole
§ 31.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów.
Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi.
Udział ucznia w zajęciach religii i etyki jest dobrowolny.
Rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą wybrać zajęcia z religii, z etyki, z obu przedmiotów,
mogą też nie wybrać żadnego z tych przedmiotów.
Warunkiem udziału ucznia w zajęciach z religii i z etyki jest złożenie przez rodziców lub
pełnoletniego ucznia pisemnego oświadczenia (życzenia). Oświadczenie nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w wybranych zajęciach jest obowiązkowy.
W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w zajęciach z religii lub z etyki konieczne jest
poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.
Zrezygnować z zajęć można w każdym momencie, również w trakcie roku szkolnego.
Jeżeli część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak
i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu tych przedmiotów,
umieszczając odpowiednio bezkolizyjnie godziny nauki religii i etyki w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
Szkoła organizuje zajęcia z religii i z etyki w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych, o
ile otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu.
Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia
organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki
w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii – w porozumieniu władzami zwierzchnimi
kościoła lub związku wyznaniowego – w pozaszkolnych punktach katechetycznych.
Uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki, szkoła zapewnia w czasie trwania
tych lekcji opiekę lub zajęcia wychowawcze.
Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii oraz etyki wlicza się do średniej ocen ucznia,
nie wpływa ona jednak na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Na świadectwie szkolnym, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych
z religii/etyki wpisuje się odpowiednio:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał jedynie na jedne z tych zajęć,
bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i
zajęcia z etyki.
Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie
kościoła lub związku wyznaniowego.
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16. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 32.
1.

Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, zwane dalej „zajęciami WDŻ”, obejmują treści
dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
2. Realizacja treści programowych zajęć WDŻ powinna stanowić spójną całość z pozostałymi
działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności:
1) wspierać wychowawczą rolę rodziny;
2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności;
3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.
3. Na realizację zajęć WDŻ przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku
szkolnym, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, po 14 godzin w każdym
oddziale, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
4. Zajęcia WDŻ odbywają się w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych liczących nie
więcej niż 28 uczniów.
5. Udział ucznia w zajęciach WDŻ nie jest obowiązkowy.
6. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli jego rodzice zgłoszą
dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
7. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.
8. Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
9. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć WDŻ nauczyciel
prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi.
10. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach
realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach
dydaktycznych.
11. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli prowadzących zajęcia WDŻ określają
odrębne przepisy.

§ 33.
1. W szkole prowadzone są zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa
zawodowego w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

i możliwości indywidualnych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych lub
zawodowych, w tym wyboru kierunku studiów.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program
przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, dopuszczony do użytku przez
dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Treści programowe i sposób ich realizacji, określone w odrębnych przepisach,
dostosowywane są do potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczniów, oraz
z uwzględnieniem lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem
zawodowym.
Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
2) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
3) zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanych
z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub zawodu;
4) zajęciach z wychowawcą.
Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się minimum
10 godzin w czteroletnim okresie nauczania.
Dyrektor powierza zadania doradcy zawodowego nauczycielowi, który ma możliwość
wypełnić zadania określone w tym zakresie prawem, posiada potrzebne kwalifikacje
zawodowe oraz odpowiednie predyspozycje.
Organizację doradztwa zawodowego w szkole zostały szczegółowo określone w § 41. do
§ 43.

Rozdział 5
Biblioteka szkolna
§ 34.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o
regionie.
2. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
3. Biblioteka organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, w
tym w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do
mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia
i pogłębia u uczniów nawyki czytania i uczenia się.
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4. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy
szkoły z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia
epidemicznego.
5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
6. W przypadku korzystania ze zbiorów bibliotecznych w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami, mogą być stosowane kary porządkowe w stosunku do osób naruszających
regulamin.
7. W szkole działa multimedialne centrum informacji, którego sposób funkcjonowania określa
odrębny regulamin.
8. Biblioteka szkolna może współpracować z innymi bibliotekami.
9. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz, którego zadania określa § 56.

DZIAŁ IV
Sposoby realizacji zadań szkoły
Rozdział 1
Programy nauczania
§ 35.
1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla
poszczególnych przedmiotów.
2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do
użytku w szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek
nauczyciela lub zespołu nauczycieli.
3. Program nauczania ogólnego, o którym mowa w ust. 2, może obejmować treści nauczania
wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub
we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program
opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora
(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzając modyfikacje do
programu nauczyciel dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.
5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do
potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest on przeznaczony oraz uwzględniać warunki
dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.
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6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program nauczania
ogólnego są zobowiązani do:
1) opracowania programu na cały etap edukacyjny;
2) zachowania zgodności programu z treściami nauczania określonymi w podstawie
programowej kształcenia ogólnego;
3) uwzględnienia w programie całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
danych zajęć edukacyjnych;
4) zachowania poprawności merytorycznej i dydaktycznej programu.
7. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dla programów nauczania, które będą obowiązywały
w kolejnym roku szkolnym, w przypadku konieczności bądź chęci zmiany programu
nauczania na kolejny etap edukacyjny, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie
pisemnej do dnia 31 maja poprzedniego roku szkolnego.

Rozdział 2
Zespoły nauczycieli
§ 36.
1. Do realizacji zadań szkoły dyrektor może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół
nauczycieli.
2. Nauczyciele szkoły tworzą zespoły lub komisje przedmiotowe.
3. Skład, zakres działania oraz kompetencje zespołów lub komisji określa regulamin rady
pedagogicznej.
4. Pracą zespołu lub komisji przedmiotowej kieruje powołany przez dyrektora szkoły
przewodniczący na wniosek tego zespołu lub komisji.
5. Dyrektor na wniosek przewodniczącego zespołu może wyznaczyć do realizacji określonego
zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły.
W pracach zespołów mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły.
6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym, a podsumowanie
pracy zespołu odbywa się podczas posiedzenia rady pedagogicznej.
7. Cele i zadania zespołu lub komisji przedmiotowej obejmują w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania
wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla pracujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w ich
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wyposażaniu;
5) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy na cały cykl edukacyjny oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące
w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. Więcej niż jeden podręcznik
można wybrać, biorąc pod uwagę zakres rozszerzony lub poziom nauczania języka
obcego

Rozdział 3
Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami
§ 37.
1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
2. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie
informuje się rodziców.
4. Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole obejmuje profilaktykę i promocję zdrowia.
5. Profilaktyczna opieka jest realizowana nad uczniem do ukończenia przez niego 19 roku życia
bądź w przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – do
ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
6. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
1) ochronę zdrowia
2) kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności.
7. Profilaktyczną opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna.
8. W zakresie opieki zdrowotnej szkoła współpracuje z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.
9. Kwalifikacje zawodowe osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami określają
odrębne przepisy.

Rozdział 4
Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego
§ 38.
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
1) organizowanie spotkań dyrektora z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i ich rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia,
warunków rodzinnych i materialnych;
3) organizację wycieczek integracyjnych;
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5.

4) pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska organizowaną przez pedagoga lub
psychologa szkolnego;
5) udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub
dyrektora szkoły;
6) współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej;
8) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę indywidualnego
nauczania na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
1) umożliwianie uczniom realizowania indywidualnego programu lub toku nauki oraz
ukończenie szkoły w skróconym czasie;
2) objęcie opieką merytoryczną przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje odpowiednie
do rodzaju zainteresowań ucznia;
3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości
i potrzeb ucznia;
4) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych;
5) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów;
6) indywidualizację procesu nauczania.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych organizowanych
przez szkołę poprzez:
1) sprawowanie opieki i pełnienie dyżurów nauczycieli;
2) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć, który uwzględnia: równomierne rozłożenie
zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów,
których program tego wymaga;
3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego,
w pracowniach i innych zajęciach wymagających podziału na grupy;
4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
8) kontrolę obiektów budowlanych szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - kontroli obiektów dokonuje
dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
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11) ogrodzenie terenu szkoły;
12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do sal lekcyjnych i pomieszczeń
gospodarczych;
14) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego oraz
pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego w apteczki zaopatrzone w niezbędne
środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
15) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
16) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,
w tym dzieci niepełnosprawnych;
17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.
6. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej na
terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych
w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Rodzice ucznia podejmują decyzję
o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Szkoła pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając radzie rodziców konkretne
oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada
rodziców.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy, dyrektor
szkoły za zgodą rady rodziców może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia
ucznia z funduszy rady rodziców.
9. Podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych w szkole ujętych w tygodniowym
rozkładzie zajęć opiekę nad uczniami w salach lekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący
dane zajęcia edukacyjne.
10. Opiekę nad uczniami na zajęciach pozalekcyjnych sprawują nauczyciele organizujący dane
zajęcia.
11. W przypadku prowadzenia zajęć przez inne podmioty, za bezpieczeństwo uczniów
i organizację zajęć odpowiada podmiot prowadzący.
12. W czasie imprez, akademii i innych uroczystości szkolnych opiekę nad uczniami powierza się
wychowawcom, nauczycielom prowadzącym planowo zajęcia w tym czasie lub innym
nauczycielom wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13. W celu zapewniania bezpieczeństwa uczniom nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw
zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem dyżurów.
14. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji
nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada
warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły
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5)
6)

celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu;
podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić
rodziców ucznia, w nagłym wypadku dyrektora szkoły;
nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu;
uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej,
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury.

Rozdział 5
Organizacja krajoznawstwa i turystyki
§ 39.
1. Szkoła organizuje krajoznawstwo i turystykę.
2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami
i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
1) poznawanie kraju ojczystego, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw;
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o
składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także
umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie
sprawności fizycznej;
7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
8) przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki
uniwersalnej;
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
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4. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności
w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem
okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
5. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu
uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;
2) wycieczek krajoznawczo - turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których
udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania
się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym
środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo - turystycznych, w których udział wymaga od
uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania
się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność
turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
6. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
7. Wycieczki przygotowuje się pod względem organizacyjnym oraz programowym.
8. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać
zasad ujętych w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole.

Rozdział 6
Wolontariat w szkole
§ 40.
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznania uczniów
z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.
2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów
postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
3. Samorząd może wyłonić radę wolontariatu.
4. W skład rady wolontariatu, nad którą czuwa opiekun, wchodzi jeden przedstawiciel
z każdego oddziału.
5. Cele i założenia rady wolontariatu obejmują w szczególności:
1)
2)
3)
4)

rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
umożliwianie uczniom niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym,
samotnym;
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5)
6)
7)
8)

prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;
pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
uwrażliwianie młodzieży na problemy współczesnego świata takie jak: wojny, głód, brak
wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
9) promowanie życia bez uzależnień;
10) wskazywanie autorytetów oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
6. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej
pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz poprzez koordynowanie udziału uczniów
w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
7. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie
będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą dyrektora szkoły, po uprzednim uzgodnieniu
warunków tej współpracy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców.
8. Działania uczniów z zakresu wolontariatu koordynuje nauczyciel wskazany przez dyrektora
szkoły.
9. Udział uczniów niepełnoletnich w działaniach z zakresu wolontariatu, organizowanych
przez szkołę, wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczyciela.
10. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania
w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
11. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie
utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
12. Do głównych zadań opiekuna rady wolontariatu należą w szczególności:
1) propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów;
2) rekrutacja nowych członków;
3) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariuszy;
4) nadzorowanie pracy wolontariuszy;
5) przygotowanie stanowiska pracy i samego wolontariusza do pracy;
6) określenie współpracy;
7) prowadzenie stosownej dokumentacji, w tym zgody rodziców;
8) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami;
9) nagradzanie i motywowanie wolontariusza;
10) pełnienie roli mediatora w sytuacjach kryzysowych.
13. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie,
rodzice.
14. Rada wolontariatu jest społecznym organem szkoły, który określa cele, opiniuje plany
działań, diagnozuje potrzeby w środowisku szkolnym oraz jego otoczeniu.
15. Rada wolontariatu wraz z opiekunem opracowuje roczny plan pracy, a następnie dokonuje
przydziału obowiązków oraz prowadzi szkolenia w zakresie zasad obowiązujących w trakcie
współpracy z daną instytucją lub grupą potrzebujących.
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16. Praca wolontariuszy jest przez opiekuna na bieżąco monitorowana i omawiana na
spotkaniach podsumowujących.

Rozdział 7
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
§ 41.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań
podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia
i zawodu.
Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności,
zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich
rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi
podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory
były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji,
oczekiwane efekty i metody pracy.
Głównym celem doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych
możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu
w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
Cele szczegółowe:
1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi
edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej
szkoły i zawodu;
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
4) wdrażanie uczniów do samopoznania;
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;
9) poznanie możliwych form zatrudnienia;
10) poznanie lokalnego rynku pracy;
11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
12) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;
13) poznawanie różnych zawodów;
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
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2)
3)
4)
5)
6)

wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy
uczniów;
7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa
zawodowego;
8) współpraca z rodzicami w zakresie:
a) podnoszenia umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;
b) doskonalenia umiejętności wychowawczych;
c) indywidualnych spotkań z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa
zawodowego.

§ 42.
1.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
1) zajęć grupowych w klasach ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w cyklu
edukacyjnym;
2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia
w zawodzie;
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęć z wychowawcą.
2. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego,
uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
3. Program, o którym mowa w ust. 2, określa:
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
a) tematykę działań;
b) oddziały, których dotyczą działania;
c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych
działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami;
d) terminy realizacji działań;
e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
f) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty,
z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań
związanych z doradztwem zawodowym.
4. Program, o którym mowa w ust. 3, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub
nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni
przez dyrektora szkoły.
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5. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 3.

§ 43.
1.

Działania z zakresu doradztwa zawodowo- edukacyjnego realizowane są przez:
1) wychowawców;
2) nauczycieli przedmiotu;
3) pedagoga lub psychologa szkolnego;
4) bibliotekarzy;
5) doradcę zawodowego;
6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły np. poradni
psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum
informacji zawodowej;
7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania
wyborów zawodowo-edukacyjnych.
2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie szkoły oraz
ich rodzice.

Rozdział 8
Działalność innowacyjna
§ 44.
1.

Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowację pedagogiczną oraz eksperyment
pedagogiczny.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne,
mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o
odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez
organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją.
10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia
ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.
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11. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych
działań w procesie kształcenia, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań programowych,
organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych.
12. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole, jest rozwijanie kompetencji
wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
13. Innowacje pedagogiczne i eksperymenty mogą dotyczyć:
1) programów nauczania-zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i bloków
przedmiotowych;
2) metod nauczania;
3) oceniania uczniów;
4) sposobów organizowania klasy, lekcji i szkoły;
5) relacji: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic;
6) rozwiązywania problemów wychowawczych;
7) doskonalenia nauczycieli.
14. Eksperyment pedagogiczny ma być przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej
w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
15. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole wymaga zgody Ministra Edukacji
Narodowej. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu
opinii rady rodziców, występuje do Ministra Edukacji Narodowej o wyrażenie zgody na
prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego
eksperymentu.
16. Wniosek o którym mowa w ust. 15 składa się za pośrednictwem Kuratora Oświaty.
17. W przypadku kiedy eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole dodatkowych
środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego
szkołę na finansowanie planowanych działań.
18. Dyrektor szkoły, bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu pedagogicznego przekazuje
Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdanie z jego przeprowadzenia wraz z opinią
jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu.
19. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 18 przekazywane jest także organowi prowadzącemu
oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
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DZIAŁ V
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
i formy wspierania uczniów
Rozdział 1
Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
§ 45.
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
w szkole;
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły
i w życiu oraz w środowisku społecznym;
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
odpowiednio
o
charakterze
resocjalizacyjnym
lub
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
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4.

5.

6.

7.

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom;
13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba
zorganizowania wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności ucznia;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń szkolnych;
11) z zaniedbań środowiskowych;
12) z trudności adaptacyjnych.
Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności pedagog/ psycholog szkolny.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
1) z rodzicami uczniów ;
2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
3) z innymi szkołami;
4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży;
5) z placówkami doskonalenia zawodowego.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
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11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
8. W szkole pomoc pedagogiczno-psychologiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem, oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w danej dziedzinie,
w każdym prowadzonym wariancie kształcenia i może odbywać się w następującej formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych w tym:
a) korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych,
b) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne,
c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno- pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, zapewniają poradnie
oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 2
Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny
§ 46.
1.

2.
3.
4.

5.

W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.
W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog/
psycholog szkolny oraz nauczyciele uczący danego ucznia, zatrudnieni w szkole.
Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie.
Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog lub inny
specjalista.
Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są
zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie
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6.

7.

8.

9.

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych szczególnej kategorii
przetwarzania. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do
udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
Dla uczniów o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół
opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia
zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologicznopedagogiczną.
Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki
został opracowany poprzedni program.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, z tym, że w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym;
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze
resocjalizacyjnym;
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym;
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi
oraz
innymi
instytucjami
działającymi
na
rzecz
rodziny,
dzieci
i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do
5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny
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poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie
posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego
poprzez dokonanie wpisu.
10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia.
11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są
niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie
udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane.
12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program
Edukacyjno- Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń
zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu
w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 3
Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 47.
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
2. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się.
3. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników
zajęć nie może przekraczać 8.
4. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizuje się dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie
może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione
potrzebami uczniów.
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7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 10.

§ 48.
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, o której mowa w § 45 ust. 8 pkt 6 jest organizowana
dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu
wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć
edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu
nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Rozdział 4
Nauczanie indywidualne
§ 49.
1. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
organizuje się indywidualne nauczanie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania w sposób zapewniający wykonanie zaleceń
określonych w tym orzeczeniu.
3. Dyrektor szkoły ustala zakres i czas prowadzenia nauczania indywidualnego
z organem prowadzącym.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w szkole.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego
nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości
miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu
nauczyciela na zajęcia.
6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze
wskazaniami w orzeczeniu.
8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
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Rozdział 5
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauczania
§ 50.
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor
szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, zezwolić uczniowi na
indywidualny program lub tok nauki.
2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego
roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
2) rodzice ucznia niepełnoletniego;
3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.
5. Dyrektor, po wydaniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi
nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
6. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa
się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,
natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie
egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami.
7. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu
lub toku nauki.

Rozdział 6
Działania specjalistów
§ 51.
1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich
uczestnictwo w życiu szkoły;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji i potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się oraz poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły
oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz
planowania dalszych działań.
Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu
się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
b) szczególnych uzdolnień;
2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami.
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej
pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę oddziału.
Wychowawca może zwołać zebranie wszystkich uczących w klasie w celu skoordynowania
działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad
postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania form i metod
pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu wychowawca wysyła po
uzgodnieniu z dyrektorem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Wychowawca informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli
stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje
i koordynuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań
nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia
pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formach, o których mowa w § 45 ust. 8 pkt 1–5,
dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru
poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom
pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, o których mowa w § 45 ust. 8 pkt 1–5, ustala dyrektor szkoły, biorąc pod
uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu
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pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces
kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
8. Wychowawca oddziału oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim
uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
9. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną specjaliści
udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspierają nauczycieli
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do
możliwości psychofizycznych ucznia.
10. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej oceniają
efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających
na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
11. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole,
wychowawca, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania
ucznia.
12. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole,
dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do
publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu
rozwiązania problemu ucznia.
13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole,
w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu.
Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania
uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
14. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej
prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy.
15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia.
16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
17. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologicznopedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej
sprawowania w formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom,
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a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana
w opracowanym IPET-cie dla ucznia.

DZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział 1
Zadania nauczycieli
§ 52.
1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą jest odpowiedzialny
za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
2. Do zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą należy
w szczególności:
1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
2) obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danych zajęć edukacyjnych i
wybór jednego z nich do realizacji;
3) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej
i merytorycznej;
4) obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru
metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania
i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych;
5) udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę oraz inne
jednostki, ośrodki kształcenia;
6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce;
8) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów;
9) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy
zespołowej;
10) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia;
11) uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
12) bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena osiągnięć ucznia;
13) dostosowanie wymagań z nauczanych zajęć edukacyjnych zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w opinii lub orzeczeniu wydanymi przez poradnię psychologicznopedagogiczną;
13a)świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem
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w każdym prowadzonym wariancie kształcenia;
14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej:
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji;
b) kontrolowanie obecności uczniów na lekcji;
c) rytmiczne wpisywanie ocen bieżących;
d) ustalanie i wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach;
e) sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez
dyrektora dodatkowych obowiązków;
15) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
a) zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia
ucznia, szczególnie w pracowni chemicznej i biologicznej;
b) systematyczne kontrolowanie sprzętu i urządzeń sportowych;
c) egzekwowanie, przestrzeganie regulaminów pracowni przez uczniów;
d) używanie tylko sprawnego sprzętu;
16) współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie
im rad i wskazówek pedagogicznych.
3. Do zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów
należy w szczególności:
1) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły;
2) uświadamianie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie budynku i poza
nim;
3) poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym
zakresie z rodzicami, pielęgniarką, pedagogiem/psychologiem i nauczycielem
wychowania fizycznego;
4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
5) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych, zgodnie
z regulaminem dyżurów określającym obowiązki nauczyciela dyżurującego;
6) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania
oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły i poza nią;
7) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów.
4. Inne obowiązki nauczyciela to:
1) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;
2) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenie powierzonego jego opiece
sprzętu wynikające z niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru;
3) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora dotyczących bezpośrednio
działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej szkoły.
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod,
form pracy i środków dydaktycznych;
2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia;
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3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;
4) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej
i światopoglądowej;
5) zapewnienia przez dyrektora szkoły warunków umożliwiających pełną realizację procesu
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego;
6) wsparcia w zakresie doskonalenia i poradnictwa zawodowego;
7) jawnej oceny własnej pracy przez dyrektora szkoły;
8) odwołania się od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny pracy do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od
przedstawionej mu oceny pracy.

§ 53.
1.
2.
3.

4.
5.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela,
a także podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy.
Kar porządkowych (w trybie art. 108 k.p.) nie wymierza się za popełnienie czynu
naruszającego prawa i dobro dziecka.
Jeżeli w szkole dojdzie do czynu naruszającego prawa i dobro dziecka przez nauczyciela,
dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania rzecznika dyscyplinarnego
o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu takiego czynu.
W sytuacji popełnienia czynu, o którym mowa w ust. 3 przez dyrektora szkoły, rzecznika
dyscyplinarnego zawiadamia organ prowadzący.
Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę
– nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wniosek o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Rozdział 2
Zadania wychowawców
§ 54.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział (zespół wszystkich uczniów w klasie) szczególnej
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,
by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia.
3. O zmianie wychowawcy decyduje dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek rodziców,
uczniów, rady pedagogicznej, bądź na wniosek samego wychowawcy, po wyczerpaniu
możliwości rozwiązania problemu między zainteresowanymi stronami. Decyzja ta może być
podjęta po wysłuchaniu racji obu stron i przedstawieniu ich na zebraniu rady pedagogicznej.
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4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) prowadzenie podczas zajęć z wychowawcą lekcji związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w zakresie doradztwa zawodowego.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając razem z nimi
i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia szkoły i klasy;
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów, organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie
zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej– pedagogicznej;
6) prowadzi dokumentację szkolną oraz czuwa nad prawidłowym jej wypełnieniem przez
innych nauczycieli.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Pomoc ta może
obejmować zasięganie opinii i konsultacji oraz uwzględniać przeprowadzone wyniki badań.
7. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespół wychowawców (wychowawcy
klas) opracowują plany godzin zajęć z wychowawcą na dany rok szkolny.
Plan powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja;
b) integracja;
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c) przydział ról w klasie;
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania;
e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole;
f) kronika klasowa, strona internetowa itp.;
6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe;
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna;
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu
decyzji rodziców i uczniów;
d) wspólne narady wychowawcze;
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy;
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska;
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. mocnych stron klasy;
7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych
z ochroną zdrowia;
9) zagadnienia kształtujące postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowujące wiedzę
na temat ochrony klimatu, a także zagadnienia wskazujące korzyści ze znajomości
prawa w codziennym życiu, gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
w tym oszczędzania.

Rozdział 3
Pedagog szkolny/ psycholog
§ 55.
1. W szkole zatrudniony jest psycholog lub pedagog, który organizuje pomoc pedagogiczną dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Do zadań pedagoga/ psychologa należy planowanie własnej pracy, uwzględniając
w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
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4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów:
a) w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) dbanie o realizację obowiązku nauki;
10) udostępnianie informacji uczniom oraz rodzicom o formach pomocy materialnej;
11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Rozdział 4
Nauczyciel bibliotekarz
§ 56.
1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia
zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa
i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.
2. Do zadań bibliotekarza należy:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego zgodnie
z regulaminem biblioteki i multimedialnego centrum informacji;
b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni;
c) prowadzenie działalności informacyjnej, propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej
zbiory;
d) udzielanie porad uczniom przy wyborze lektury;
e) opiekowanie się zespołami uczniów współpracującymi z biblioteką i pomagającymi
bibliotekarzowi w pracy;
f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy,
inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji;
S t r o n a 52 | 91

Statut III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

g) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej
przez wskazywanie właściwej lektury i informacji;
h) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę
z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół
i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami
pozaszkolnymi;
2) w ramach prac organizacyjno-technicznych:
a) przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki;
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,
przeprowadzanie ich selekcję;
d) prowadzenie ewidencji zbiorów;
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów,
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
h) planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz
terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych;
i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu
czytelnictwa w szkole;
j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny
warsztat pracy;
3) Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów,
kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole
programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

Rozdział 5
Doradca zawodowy
§ 57.
1. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego.
2. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez liceum;
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5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców, pedagoga lub psychologa w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
7) wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym na temat:
rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania
posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji
i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym
i zawodowym;
8) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
9) kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy;
10) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
11) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
12) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD,
wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
13) opracowanie i przedstawienie do zaopiniowania radzie pedagogicznej w terminie do
30 września każdego roku szkolnego programu realizacji doradztwa zawodowego;
14) prowadzenie zajęć określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego oraz
zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów;
15) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
16) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W celu realizacji zadań doradca zawodowy współpracuje z instytucjami wspierającymi
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego między innymi :
1) z Kuratorium Oświaty w Katowicach;
2) z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tychach;
3) z powiatowymi urzędami pracy;
4) z zakładami doskonalenia zawodowego;
5) z izbami rzemieślniczymi i małej przedsiębiorczości;
6) z organizacjami zrzeszającymi pracodawców.
4. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela lub
specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 2 i 3.
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Rozdział 6
Wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze w szkole
§ 58.
1. W szkole, oprócz dyrektora szkoły, działają powołani przez niego wicedyrektorzy.
2. Stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na liczbę oddziałów określoną przez organ
prowadzący szkołę.
3. Za zgodą organu prowadzącego szkołę można, na wniosek dyrektora szkoły i w ramach
posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów.
4. Przydział czynności dla pracowników wymienionych w ust. 1 wraz z określeniem
ich kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dokonuje dyrektor szkoły na piśmie.

§ 59.
Wicedyrektor w szczególności:
1) zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w szkole;
2) na podstawie pisemnego upoważnienia dyrektora szkoły przejmuje obowiązki dyrektora
w zakresie przez niego ustalonym podczas jego nieobecności w szkole;
3) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego
bieżącego nadzoru nad szkołą, a także pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc
prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
4) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły pedagoga/
psychologa szkolnego, doradcy zawodowego i nauczycieli bibliotekarzy;
5) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze przewidzianym dla wicedyrektora;
6) pełni dyżur kierowniczy w godzinach ustalonych przez dyrektora;
7) dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
8) kontroluje wypełnianie obowiązków przez nauczycieli, a w szczególności pełnienie
dyżurów w czasie przerw między lekcjami;
9) nadzoruje prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
10) kontroluje pracę pracowników administracji i obsługi;
11) nadzoruje pracę biblioteki szkolnej;
12) egzekwuje przestrzeganie postanowień statutu szkoły przez społeczność szkolną;
13) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
14) kontroluje wymagania edukacyjne stawiane uczniom przez nauczycieli pod kątem ich
zgodności z podstawową programową kształcenia ogólnego;
15) prowadzi szkolenia rady pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego;
16) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, w tym obserwuje zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem obserwacji;
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17) opracowuje na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
18) opracowuje sprawozdania i analizy statystyczne dla rady pedagogicznej oraz władz
oświatowych;
19) wykonuje czynności związane z organizacją egzaminu maturalnego w szkole;
20) kontroluje realizację indywidualnego nauczania;
21) nadzoruje przebieg konkursów przedmiotowych i tematycznych odbywających się
w szkole;
22) organizuje matury próbne z inicjatywy nauczycieli przedmiotów;
23) przygotowuje dokumenty programowo - organizacyjne szkoły, a w szczególności:
a) arkusz organizacji szkoły;
b) kalendarz szkoły;
c) roczny plan pracy szkoły;
d) grafik dyżurów nauczycieli;
e) szkolny zestaw programów nauczania;
f) szkolny zestaw podręczników;
24) przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć szkoły na każdy rok szkolny i wprowadza
niezbędne zmiany po wszelkich zamianach organizacyjnych;
25) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
26) prowadzi księgę zastępstw;
27) przygotowuje rozliczenie godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli i przekazuje je do
działu płac;
28) kontroluje dziennik elektroniczny, arkusze ocen uczniów i inną dokumentację szkolną;
29) przygotowuje materiały do publikacji na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego;
30) dokonuje wstępnej kontroli dokumentacji wycieczek szkolnych;
31) organizuje i nadzoruje praktyki studenckie w szkole;
32) prowadzi nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w
szkole w zakresie działania programowego;
33) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi samorządności szkolnej;
34) pełni nadzór nad samorządem uczniowskim;
35) stwarza warunki współpracy szkoły ze szkołami wyższymi, szkolną służbą zdrowia,
poradnią psychologiczno- pedagogiczną i wydziałem policji do spraw nieletnich;
36) udostępnia informacje o formach pomocy materialnej uczniom;
37) ma prawo, w ramach pełnienia nadzoru pedagogicznego, do formułowania projektu
oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli;
38) ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
porządkowych dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;
39) ma prawo do używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz
podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego obowiązków
i kompetencji;
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40) odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem szkoły, radą
pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę w zakresie powierzonych mu
obowiązków.

§ 60.
1. W przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, dyrektor szkoły może, za
zgodą organu prowadzącego szkołę, utworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.
2. Liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1, zatwierdza organ prowadzący szkołę.
3. Stanowiska kierownicze, o których mowa w ust. 1, powierza oraz odwołuje z nich dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.
4. Kompetencje i zakres obowiązków osób na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, określa
dyrektor szkoły.

Rozdział 7
Pracownicy administracji i obsługi
§ 61.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określają aktualne
przydziały czynności.

§ 62.
1. Dyrektor szkoły zatrudnia za zgodą organu prowadzącego pracowników administracji
i obsługi, w tym m.in.: specjalistę, sekretarza szkoły, kierownika gospodarczego, woźnego,
konserwatora i personel sprzątający.
2. Pracownicy wymienieni w ust. 1 są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na umowę
o pracę i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać szczegółowych zakresów obowiązków
na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.
4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
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3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z petentami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły,
oświadczenia o stanie majątkowym.
5. Do zadań specjalisty należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji kadrowej;
2) nadzór i realizacja czynności związanych ze zmianą wynagrodzenia;
3) sporządzanie terminarza urlopów dla pracowników administracji i obsługi oraz list
obecności i ewidencja czasu pracy;
4) przygotowywanie danych kadrowych do SIO, PABS-a, GUS-u i PFRON-u;
5) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
6) współpraca z płacową;
7) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły.
6. Do zakresu obowiązków sekretarza należy:
1) wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji (bieżące
wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem
rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich,
sporządzanie list i ich aktualizacja , a także ich archiwizacja);
2) załatwianie spraw administracyjnych związanych z obsługą uczniów i nauczycieli
w zakresie organizacji zajęć zbiorowych, konsultacji i zadań kontrolnych;
3) terminowe wprowadzanie danych lub sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla
potrzeb organu nadzorującego i prowadzącego oraz Systemu Informacji Oświatowej
i aplikacji OSON;
4) przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów;
5) bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich a także wykonywanie zadań
administracyjno-biurowych, w tym: przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych
instytucji, wyrabianie legitymacji i ich prolongata, bieżące występowanie o odpisy
arkuszy ocen uczniów, przyjętych z innych szkół, rejestracja i przechowywanie
dokumentów;
6) wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
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7) sporządzanie i gromadzenie a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na
potrzeby GUS oraz władz oświatowych;
8) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora i wicedyrektora zadań
wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, także
w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo- wychowawczych;
9) przygotowanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy;
10) prowadzenie korespondencji z placówkami oraz podległymi urzędami dotyczącej
zagadnień z zakresu prowadzonych spraw;
11) prowadzenie ewidencji wycieczek, rejestru wyjść i innych imprez organizowanych przez
szkołę;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły i jego zastępcę.
7. Do obowiązków kierownika gospodarczego należy w szczególności:
1) kontrola dyscypliny pracy pracowników obsługi i rozliczanie z powierzonych zadań;
2) opracowanie zakresu czynności dla pracowników obsługi, sporządzanie deklaracji
o odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i mienie szkoły;
3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ich czasowa aktualizacja oraz uzgadnianie majątku
szkoły z księgowym oraz pracownikiem odpowiedzialnym za inwentaryzację szkoły w
Miejskim Centrum Oświaty. Kontrolowanie wpisów w programie WizjaNet;
4) przygotowywanie projektów umów na wynajem pomieszczeń szkolnych,
przygotowywanie informacji o wynajmie sal dla księgowego. Informowanie Urzędu
Miasta Tychy o wynajmie sal zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami;
5) prowadzenie rejestru oraz nadzorowanie zawieranych umów z dostawcami usług (PEC,
Energia Elektryczna, Telekomunikacja, Internet, PKI, itp.);
6) współpraca z księgową oraz sekcjami ds. inwentaryzacji i ds. zamówień publicznych
w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach;
7) pobieranie zaliczek i dokonywanie zakupów po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły oraz bieżące rozliczanie się z zaliczek pobranej gotówki;
8) opisywanie i rejestrowanie faktur, przygotowywanie do przekazania do działu
księgowości;
9) ustalanie i nadzorowanie realizacji budżetu;
10) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej gospodarki nośnikami energii i środkami
czystości;
11) przekazywanie informacji dotyczącej stanu mienia do sprawozdawczości SIO;
12) sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących stanu mienia szkoły;
13) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przesyłanie rocznych
sprawozdań z udzielonych zamówień;
14) przygotowywanie wykazu mienia szkoły do ubezpieczenia;
15) sprawowanie nadzoru nad wszystkimi remontami na terenie szkoły oraz udział w ich
odbiorze;
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16) zgłaszanie bieżących napraw sprzętu audiowizualnego i mechanicznego dyrektorowi
szkoły;
17) kontrola właściwego zabezpieczenia budynku i mienia przed kradzieżą, włamaniem,
pożarem, zalaniem;
18) zakup i rozdział odzieży BHP;
19) w razie potrzeby zastępowanie pracownika administracji;
20) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
8. Do obowiązków woźnej należy w szczególności:
1) dbanie o ład i porządek w obrębie szkoły (główne wejście i tereny należące do szkoły);
2) utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń oraz znajdujących się
w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny;
3) zgłoszenie do konserwatora zauważonych uszkodzeń sprzętu itp.;
4) dozorowanie drzwi wejściowych;
5) nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz kierowanie
interesantów do sekretariatu szkoły;
6) zapewnienie odpowiedniej ilości mydła w dozownikach przy umywalkach, ręczników
papierowych i papieru toaletowego w sanitariatach;
7) praca w okresie przerw wakacyjnej według harmonogramu ustalonego przez dyrektora
szkoły;
8) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez
dyrektora szkoły.
9. Do zadań konserwatora należy w szczególności:
1) systematyczna kontrola i usuwanie usterek wstępujących w szkole;
2) kontrola sprawności i naprawa oraz konserwacja urządzeń technicznych, sprzętu
szkolnego, audiowizualnego i mechanicznego oraz zgłaszanie konieczności bieżących
napraw kierownikowi gospodarczemu;
3) wykonywanie prac remontowo- budowlanych nie wymagających specjalistycznego
przygotowania;
4) wykonywanie zadań zleconych, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń;
5) utrzymanie w należytym stanie technicznym warsztatu i narzędzi, troska o wyposażenie
warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów po
uprzednim uzgodnieniu;
6) utrzymywanie porządku i czystości terenów szkolnych (koszenie trawy i inne);
7) wykonywanie wszystkich prac zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ;
8) czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem szkolnych urządzeń elektrycznych,
wodociągowo- kanalizacyjnych, gazowych i ogrzewczych. W przypadku awarii
natychmiastowe powiadomienie kierownika gospodarczego oraz podejmowanie
działań mających na celu ich likwidację;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły i kierownika
gospodarczego;
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10) dbałość o zabezpieczenie budynku szkoły po zakończonej pracy.
10. Do zadań personelu sprzątającego należy w szczególności:
1) codzienne sprzątanie wyznaczonego rejonu;
2) wietrzenie pomieszczeń;
3) dbałość o zabezpieczenie okien, drzwi, kranów, oświetlenia;
4) zgłaszanie usterek — wpisywanie ich do zeszytu;
5) wnioskowanie do kierownika gospodarczego o niezbędne środki czystości;
6) systematyczna dezynfekcja urządzeń sanitarno-higienicznych;
7) okresowe mycie okien;
8) sprzątanie szkoły po remontach;
9) mycie mebli i krzeseł;
10) w czasie ferii i wakacji porządkowanie piwnic i innych pomieszczeń gospodarczych
szkoły;
11) realizacja wniosków wynikających z kontroli sanitarnej;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika gospodarczego;
13) dbałość o zabezpieczenie budynku szkoły po zakończonej pracy.

DZIAŁ VII
Uczniowie szkoły
Rozdział 1
Rekrutacja uczniów do szkoły
§ 63.
1.
2.

3.

4.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji rekrutacyjnej, a także
zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa
Regulamin komisji rekrutacji .
Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie
dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym
postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Do klasy programowo wyższej w szkole dyrektor przyjmuje ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
z której uczeń odszedł;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów:
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5.
6.

a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek nauki poza
szkołą;
b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego
świadectwa szkolnego ucznia;
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat
nauki szkolnej ucznia.
Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi
są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez dyrektora.
Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego,
języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się
w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na
zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki
programowe do końca roku szkolnego;
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył
się w poprzedniej szkole, albo
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.

Rozdział 2
Obowiązek nauki
§ 64.
1.
2.
3.

Obowiązek nauki trwa od ukończenia szkoły podstawowej i nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18 roku życia.
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w szkole, prowadzonych także w formie zdalnej.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów
§ 65.
1. Uczniowie szkoły mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny
umysłowej;
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2.

3.
4.

5.

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania ich godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) uczestniczenia w zajęciach religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce;
9) pomocy w przypadku trudności w nauce;
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego;
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się
w organizacjach działających w szkole;
13) korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
2) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
Uczeń zobowiązany jest do dbania o stosowny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju
w okresie zimowym i letnim.
Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, podczas egzaminów,
konkursów i reprezentowania szkoły na zewnątrz uczeń zobowiązany jest do założenia stroju
galowego:
1) dziewczęta- biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, ewentualnie spodnie lub
sukienka w tych kolorach;
2) chłopcy- ciemny garnitur, koszula i krawat, ewentualnie biała koszula, krawat i długie
granatowe lub czarne spodnie o klasycznym kroju.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły są następujące:
1) uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne
na własną odpowiedzialność i swoich rodziców;
2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonu komórkowego lub innego
sprzętu ucznia;
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3) zabronione jest korzystanie przez uczniów z urządzeń telekomunikacyjnych i innych
urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych;
4) przez używanie telefonu komórkowego rozumie się:
a) nawiązywanie połączenia telefonicznego,
b) odbieranie, pisanie lub wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub podobnej,
c) rejestrowanie materiału audiowizualnego,
d) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej,
e) transmisję danych,
f) wykonywanie obliczeń;
5) w przypadku innych urządzeń elektronicznych używanie dotyczy operacji możliwych
do wykonania na danym urządzeniu;
6) poza zajęciami edukacyjnymi (na przerwach, przed zajęciami i po zajęciach) telefon może
być używany w trybie wyciszenia;
7) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma mieć to miejsce w czasie lekcji ze względu na jej
specyfikę, dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia;
8) w razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy,
uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie
telefonu; uczeń może także skorzystać ze szkolnego telefonu znajdującego się
w sekretariacie;
9) w przypadku złamania przez ucznia regulaminu w czasie lekcji lub na terenie szkoły:
a) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym,
b) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do
rodziców w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica
i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
c) w razie braku możliwości skontaktowania się tą drogą z rodzicem telefon ucznia
zostaje przekazany do depozytu znajdującego się u wychowawcy klasy do końca zajęć
lekcyjnych danego dnia; w przypadku nieobecności wychowawcy telefon zostaje
zdeponowany w sekretariacie szkoły;
d) informacja o złożeniu telefonu do depozytu musi zostać przekazana przez
wychowawcę lub nauczyciela do rodziców ucznia;
10) nauczyciel lub inny pracownik szkoły przyjmujący telefon ucznia do depozytu ma
obowiązek:
a) nakazać uczniowi bezzwłoczne wyłączenie aparatu oraz usunięcie karty SIM, która
pozostaje u ucznia,
b) wypisać pokwitowanie w dwóch egzemplarzach według wzoru znajdującego się
w sekretariacie szkoły,
c) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi;
11) uczeń, który jest właścicielem telefonu, może na podstawie pokwitowania odebrać
aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone
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z nauczycielem lub wicedyrektorem; w przeciwnym wypadku rodzic jest zobowiązany
osobiście odebrać aparat;
12) odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku wychowawcy i ustnym upomnieniem
dyrektora szkoły; w skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę z ostrzeżeniem
dyrektora szkoły;
13) zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych
pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej;
nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej;
14) w przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli
i pracowników szkoły dyrektor szkoły udziela upomnienia.

Rozdział 4
Nagrody i kary
§ 66.
1. Uczniom wyróżniającym się postępami w nauce może zostać przyznana nagroda w postaci
rzeczowej lub stypendium, zależnie od sytuacji finansowej szkoły i przyznanych na ten cel
środków finansowych. O przyznaniu nagrody lub stypendium decyduje rada pedagogiczna
lub komisja stypendialna w głosowaniu jawnym.
2. W miarę posiadanych środków mogą być przyznawane na zasadach określonych w ust. 1
inne nagrody rzeczowe dla klasy lub poszczególnych uczniów za wyróżniające osiągnięcia
w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych, pracę na rzecz szkoły, za najlepszą
frekwencję lub udział w imprezach organizowanych przez organy szkoły.
3. Od przyznanej nagrody, o której mowa w ust. 1 i 2 uczeń ma prawo wnieść do dyrektora
zastrzeżenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 dni od powiadomienia go o
tym fakcie. Dyrektor powołuje komisję, która w ciągu 7 dni rozpatrzy skargę i przedstawi
uzasadnienie.
4. W stosunku do uczniów nie wywiązujących się ze swych obowiązków, naruszających
regulamin szkoły oraz honor i dobre imię szkoły mogą być stosowane kary dyscyplinarne.
Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Karami dyscyplinarnymi
są:
1) ustne ostrzeżenie wychowawcy;
2) ustne upomnienie dyrektora szkoły;
3) skierowanie listu do rodziców przez wychowawcę klasy;
4) nagana z ostrzeżeniem dyrektora szkoły;
5) skreślenie z listy uczniów w przypadkach określonych w ust. 5.
5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadkach:
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1) wnoszenia, spożywania lub rozprowadzania na terenie szkoły alkoholu lub innych
środków odurzających;
2) przebywania na terenie szkoły lub na zajęciach szkolnych poza szkołą w stanie
nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających;
3) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej zagrażającej zdrowiu lub naruszającej
godność innych osób;
4) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
5) nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych przez okres co najmniej
30 dni pomimo podejmowanych działań wychowawczych i braku wykazania
jakiegokolwiek kontaktu ze szkołą;
6) gdy uczeń po raz drugi z rzędu nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub
nie ukończył szkoły.
6. O nałożenie kary, o której mowa w ust. 4 pkt 5 wnioskuje wychowawca klasy, inny nauczyciel
lub zespół nauczycieli.
7. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności:
1) stopień winy ucznia;
2) rodzaj i stopień naruszonych obowiązków;
3) rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia;
4) dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków;
5) zachowanie się po popełnieniu przewinienia;
6) cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
8. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
9. Kara skreślenia z listy uczniów może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu
ucznia. W razie popełnienia przewinienia określonego w ust. 5 wysłuchania dokonuje
dyrektor szkoły w obecności wychowawcy klasy i /lub pedagoga / psychologa szkolnego.
10. Z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor szkoły, uczeń oraz
wychowawca klasy i/lub pedagog szkolny.
11. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie ucznia i jego rodziców.
12. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
13. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego
popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie
i sposobie odwołania.
14. Od nałożonej kary, o której mowa w ust. 4 uczeń ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły
w ciągu 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie. Dyrektor jest zobowiązany do ponownego
szczegółowego rozpatrzenia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji wraz z uzasadnieniem w
terminie do 14 dni.
15. Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów uczeń lub rodzic ma prawo złożyć
odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
w przedmiotowej sprawie za pośrednictwem dyrektora szkoły.
16. Skargi oraz wnioski są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z Kodeksem Postępowania
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Administracyjnego.
17. Wychowawca ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
18. Rodzice ucznia są zobowiązani do pokrycia szkód powstałych w wyniku świadomego
i celowego działania ucznia z uwzględnieniem stosowanych przepisów dotyczących
odpowiedzialności.

Rozdział 5
Zasady usprawiedliwiania nieobecności
§ 67.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w ramowym planie nauczania dla danej
klasy jest dla uczniów obowiązkowy.
Nieobecności ucznia mają wpływ na ocenę zachowania.
Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych:
1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowania chorobą lub ważną
przyczyną losową;
2) uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania
oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły;
3) nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na
podstawie pisemnego oświadczenia rodziców lub pełnoletnich uczniów;
4) usprawiedliwienie nieobecności w szkole należy przedłożyć wychowawcy do pięciu dni
roboczych po okresie obejmującym dni/godziny opuszczonych zajęć edukacyjnych;
5) usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane;
6) w przypadku wątpliwości, co do autentyczności usprawiedliwienia lub zwolnienia,
wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane usprawiedliwienie lub zwolnienie jest
autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców ucznia do szkoły lub
skontaktować się z placówką, która wydała dokumenty;
7) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą usprawiedliwić nieobecność za pomocą
dziennika elektronicznego poprzez wiadomości wysłane odpowiednio z konta
rodzica/ucznia pełnoletniego do wychowawcy.
Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
do 10 dnia kolejnego miesiąca.
Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
W przypadku opuszczenie przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu na
okres (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo
przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc
przed końcem okresu (półrocza) lub roku szkolnego.
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7.

Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić sąd rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki.
8. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego muszą być wydawane przez lekarza.
9. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu
szkoły, jednak nie później niż do pięciu dni od daty wydania.
10. Kwestię zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych określają odrębne procedury szkolne.

DZIAŁ VIII
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Rozdział 1
Ogólne zasady oceniania
§ 68.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie umiejętności, osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji zwrotnej
o tym, co zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
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poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o ile dodatkowe zajęcia zostały zorganizowane;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o ile dodatkowe zajęcia zostały
zorganizowane, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5. Ocenianie ucznia z religii i z etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 69.
W wewnątrzszkolnym ocenianiu przyjęte są następujące zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena
końcowa nie jest średnią ocen bieżących;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne zasady oceniania podlegają weryfikacji
i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 70.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wybrany lub opracowany przez
siebie program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę szkoły.
2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców:
1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania, o ile dodatkowe zajęcia zostały
zorganizowane;
2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
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3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o ile dodatkowe zajęcia zostały
zorganizowane.
2a. Każdy nauczyciel edukacji przedmiotowej, w okresie prowadzenia zdalnego nauczania,
określa w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć formy sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów i przekazuje tę informację drogą elektroniczną uczniom
i rodzicom.
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Oceny są jawne dla ucznia oraz dla jego rodziców.
5. Pisemne prace uczniów przechowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, u którego
zostały napisane, w terminie do końca danego roku szkolnego.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
udostępniane są do wglądu uczniowi na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do
dziennika elektronicznego.
8. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
3) na zebraniach ogólnych.
9. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego
uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 6. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel
przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych
godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.
10. W przypadkach opisanych w ust. 8 i 9 wgląd do pracy odbywa się w obecności nauczyciela
lub dyrektora szkoły.
11. Praca ucznia nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy
ucznia w całości lub części. Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu
fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefonu
komórkowego.
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Rozdział 2
Sposoby oceniania
§ 71.
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w pełnym brzmieniu według poniższej
skali. Oceny bieżące zapisuje się cyfrą według poniższej skali:
Nazwa stopnia

Oznaczenie cyfrowe

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków: plus (+) oraz minus (–) przy
ocenach, gdzie plus oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, a minus
oznacza osiągnięcia ucznia bliższe niższej kategorii wymagań.
3. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujący przelicznik procentowy:
Przelicznik procentowy

Ocena

100%

celujący

91-99%

bardzo dobry

76-90%

dobry

51-75%

dostateczny

31-50%

dopuszczający

0-30%

niedostateczny

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi
na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu
konsultacji i zebrań opracowanego przez dyrektora szkoły, a także podczas indywidualnych
konsultacji z nimi.
5. Uczeń może być jeden raz w okresie (półroczu) nieprzygotowany do zajęć, z wyjątkiem
zapowiedzianych prac kontrolnych. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym,
nie ma to wpływu na ocenę końcową. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji.
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6. Przy zastosowaniu form i metod sprawdzania osiągnięć, umiejętności i postępów uczniów
należy kierować się:
1) zasadą jawności i prostoty w zasadach oceniania;
2) zasadą podmiotowego traktowania ucznia;
3) specyfiką danego przedmiotu;
4) potrzebą wdrażania uczniów do samooceny.
7. Sprawdzając osiągnięcia i umiejętności uczniów, nauczyciel kieruje się następującymi
zasadami:
1) uczeń zna kryteria oceny i wymagania edukacyjne;
2) terminy sprawdzianów/prac klasowych są uzgodnione między uczniami i nauczycielem;
3) sprawdzian/praca klasowa zapowiedziana jest z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem;
4) planując sprawdzian/pracę klasową, nauczyciel powiadamia uczniów i dokonuje wpisu
w dzienniku lekcyjnym;
5) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na
maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach może odbyć się bez zapowiedzi i trwać do 15
minut;
6) jednego dnia może się odbyć tylko jeden duży sprawdzian/praca klasowa;
7) w ciągu jednego tygodnia uczniowie mogą pisać maksymalnie trzy duże sprawdziany/
prace klasowe;
8) duże sprawdziany/prace klasowe są sprawdzane i oceniane w ciągu maksymalnie 14 dni
roboczych, a kartkówki w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych, po tym terminie ocena
może zostać wpisana tylko za zgodą ucznia;
9) uczeń nieobecny na sprawdzianie/pracy klasowej z przyczyn nieusprawiedliwionych
otrzymuje ocenę niedostateczną;
10) uczeń nieobecny na sprawdzianie/pracy klasowej, z przyczyn usprawiedliwionych pisze
sprawdzian w nieprzekraczającym terminie dwóch tygodni wyznaczonym przez
nauczyciela;
11) uczeń korzystający na kartkówce, sprawdzianie/pracy klasowej czy innej formie
sprawdzania wiedzy z niedozwolonych pomocy dydaktycznych otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.

§ 72.
1. Wymagania edukacyjne określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć, umieć po
zakończeniu procesu nauczania.
2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
3. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
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do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie
tym wymaganiom.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oraz plastyki, muzyki bierze się pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, plastyki i muzyki uwzględnia się także
systematyczność udziału ucznia w tych zajęciach oraz jego aktywność w działaniach na rzecz
kultury fizycznej.
5. Dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki zwalnia ucznia z tych zajęć na czas
określony w opinii.
6. Dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń na czas określony w opinii.
7. Uczeń zwolniony z zajęć, o których mowa w ust. 5 oraz uczeń, który nie uczestniczy
w zajęciach religii/etyki jest obowiązany być na zajęciach pod opieką wyznaczonego
nauczyciela, jeśli te zajęcia przypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają
one na pierwszej lub ostatniej godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony z obecności na
tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego.
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.

Rozdział 3
Klasyfikacja
§ 73.
1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.
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2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację
śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w drugim tygodniu stycznia,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2a.
2a. W roku szkolnym 2020/2021 klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku
szkolnego w ostatnim tygodniu stycznia.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej lub okresie programowo najwyższym;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych lub okresie programowo najwyższym;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Indywidualnym
programie edukacyjno- terapeutycznym.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
8. Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej
dla niego śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w
dzienniku lekcyjnym, a wychowawca odnotowuje to w dzienniku wychowawcy.
9. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować
ucznia, a wychowawca klasy – jednego z rodziców o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz
wychowawca odnotowuje to w dzienniku wychowawcy.
10. Wychowawca zobowiązany jest w formie pisemnej przekazać informacje w sprawie
przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych, rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania na dwa tygodnie przed zebraniem rady pedagogicznej:
1) bezpośrednio na zebraniach z rodzicami poprzez podpisanie wydruku z dziennika
elektronicznego,
2) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu w formie pisemnej za pomocą dziennika
elektronicznego, w terminie 2 dni od dnia zebrania, z kopią do sekretarza szkoły;
11. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania powinna zostać ustalona najpóźniej
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do piątku poprzedzającego przyjęcie wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną.
12. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania powinna zostać ustalona najpóźniej do
czwartku poprzedzającego przyjęcie wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną.

§ 74.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela
zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny najwyżej o jeden stopień
tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest
równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.
3. 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;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym
konsultacji indywidualnych.
4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemna prośbą w formie podania
do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych.
5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 3 punkcie 1) i 2),
wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia, przekazuje je nauczycielowi
przedmiotu i dyrektorowi szkoły.
6. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych
kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3. prośba
ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę
jej odrzucenia.
8. 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.
9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do
dokumentacji wychowawcy klasy.
10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został napisany
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
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11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

Rozdział 4
Egzamin klasyfikacyjny
§ 75.
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi
nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy
programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek nauki poza
szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem
wyrównania różnic programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, której skład określają odrębne przepisy.
7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
rodzice ucznia.
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu
sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
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3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 13 oraz § 76.

Rozdział 5
Egzamin poprawkowy
§ 76.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub
jego rodzice w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, informatyki i wychowania fizycznego; z tych przedmiotów egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza
dyrektor szkoły najpóźniej do 15 lipca. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
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następuje w porozumieniu w dyrektorem danej szkoły.
9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
13. 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.

Rozdział 6
Sprawdzian wiadomości i umiejętności
§ 77.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. pkt 2., może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem danej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian wiadomości
umiejętności;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustalona ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8., dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w ust. 2., 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
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Rozdział 7
Ocenianie zachowania
§ 78.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawców oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i obowiązków etycznych określonych w statucie szkoły.
Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
i innych osób.
Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i
trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływy tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny
zachowania.

§ 79.
1.

Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia następujące obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycję szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia według
następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
Ocenę zachowania wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej pięć spośród
poniższych kryteriów:
1) bierze udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach
sportowych, akcjach charytatywnych i społecznych;
2) pracuje społecznie na rzecz swojego oddziału, szkoły, społeczności lokalnej, promuje
szkołę na zewnątrz;
3) bierze udział w przygotowaniu i realizacji uroczystości i imprez szkolnych;
4) dba o piękno mowy ojczystej, np. bierze udział w konkursach literackich, recytatorskich,
debatach, zamieszcza własne teksty w gazecie szkolnej lub na stronie internetowej
szkoły;
5) własnym przykładem propaguje zdrowy styl życia;
6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią poprzez kulturę słowa, życzliwość,
gotowość do pomocy, nieeksponowanie w sposób fizyczny swoich uczuć, odpowiedni
strój;
7) okazuje szacunek innym osobom, chętnie służy pomocą w nauce i problemach
życiowych kolegów i koleżanek.
Ocenę zachowania bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia cztery kryteria
wymienione w ust. 3.
Ocenę zachowania dobrą otrzymuje uczeń, u którego nie stwierdzono żadnych
negatywnych zachowań w związku z obszarami wymienionymi w ust. 1.
Ocenę zachowania poprawną otrzymuje uczeń, którego dotyczą co najmniej dwa spośród
wymienionych kryteriów:
1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych: spóźnienia, unikanie form sprawdzania
wiadomości, nie oddawanie żądanych prac i referatów, lekceważenie obowiązków
ucznia zawartych w Statucie;
2) wykazuje brak zaangażowania w akcje pozalekcyjne i pozaszkolne;
3) pali papierosy lub e-papierosy na terenie szkoły lub imprezach organizowanych przez
szkołę;
4) zastosowano wobec niego kary wymienione w § 66 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 3.
Ocenę zachowania nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczą trzy spośród
wymienionych kryteriów:
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8.
9.

1) pali papierosy lub e-papierosy na terenie szkoły lub imprezach organizowanych przez
szkołę mimo wcześniejszych upomnień;
2) negatywnie wpływa na innych (niska kultura osobista, brak dbałości o bezpieczeństwo i
zdrowie własne i innych osób, nieodpowiedni strój, niegodne zachowywanie się w szkole
i poza nią, narażając dobre imię szkoły);
3) używa alkoholu lub narkotyków, w tym tzw. dopalaczy lub innych środków odurzających;
4) ma konflikt z prawem;
5) ucieka się do przemocy fizycznej i psychicznej, bierze udział w bójkach, napadach
i kradzieżach;
6) świadomie niszczy mienie szkolne i publiczne;
7) zastosowano wobec niego kary wymienione w § 66 ust. 4 pkt. 2 oraz pkt 4 .
Ocenę zachowania naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczą co najmniej cztery spośród
kryteriów wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Nadrzędnym kryterium ustalania oceny zachowania jest frekwencja na zajęciach jako
podstawowy obowiązek każdego ucznia według następującej skali:
Zachowanie

% obecności ucznia
90-100%
85-89%
80-84%
75-79%
70-74%
0-69%

10.

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Przypadki absencji ucznia spowodowane długotrwałą chorobą lub przyczynami losowymi
wychowawca oddziału rozpatruje indywidualnie.

§ 80.
1.

Za bardzo dobrą frekwencję klasową i indywidualną uczniowie mogą zostać nagrodzeni
według następujących zasad:
1) klasa o najwyższej średniej frekwencji za dany okres (półrocze) ma prawo do jednego
tygodnia (pięciu dni roboczych) wolnego od odpowiedzi ustnych i sprawdzianów.
Wybrany tydzień samorząd klasowy ustala z dyrekcją szkoły i realizuje w następujących
terminach: za pierwszy okres najpóźniej do końca lutego, natomiast za klasyfikację
końcoworoczną najpóźniej do końca września następnego roku szkolnego ( w rankingu
tym nie biorą udziału klasy maturalne);
2) klasa o najwyższej średniej ocen za dany okres (półrocze) ma prawo do jednego tygodnia
(pięciu dni roboczych) wolnego od odpowiedzi ustnych i sprawdzianów,
z zastrzeżeniem, iż średnia ta musi być wyższa niż 4,2. Wybrany tydzień samorząd
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klasowy ustala z dyrekcją szkoły i realizuje w następujących terminach: za pierwszy okres
(półrocze) najpóźniej do końca lutego danego roku szkolnego, natomiast za klasyfikację
końcoworoczną najpóźniej do końca września następnego roku szkolnego (w rankingu
tym nie biorą udziału klasy maturalne);
3) każdy uczeń, którego frekwencja wynosi co najmniej 95% w skali roku szkolnego i nie
ma on godzin nieobecności nieusprawiedliwionych otrzymuje nagrodę rzeczową;
4) uczeń o najwyższej frekwencji na koniec roku szkolnego otrzymuję nagrodę dyrektora
szkoły.
2. Od przyznanej nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 uczeń ma prawo wniesienia do
dyrektora szkoły zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 dni od powiadomienia go
o tym fakcie. Dyrektor powołuje komisję, która w ciągu 7 dni rozpatrzy skargę i przedstawi
uzasadnienie.

§ 81.
1.

2.

3.

4.

5.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej
oceny zachowania nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia
zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczy głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący
komisji;
2) wychowawca;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
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6.

3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

Rozdział 8
Promowanie i ukończenie szkoły
§ 82.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny
wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 76 ust. 13.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią rocznych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę
zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.
5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę zachowania.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
7. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty.
8. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
9. Uczeń szkoły, który ukończył szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
10. Po zakończeniu nauki w liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny przebiegający
zgodnie z ustalonymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny.
11. Egzamin maturalny określają odrębne przepisy.
12. Absolwent szkoły, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości.
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DZIAŁ IX
Prawa i obowiązki rodziców
§ 83.
1.

Rodzice uczniów mają prawo do:
1) zapoznania się z podstawą programową kształcenia z poszczególnych przedmiotów,
programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych ucznia poprzez spotkania z wychowawcą oddziału i nauczycielami
poszczególnych przedmiotów;
2) uzyskania informacji od wychowawcy o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) znajomości oceniania wewnątrzszkolnego;
4) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce (udziela jej wychowawca, nauczyciel, psycholog/pedagog
szkolny na zebraniach z rodzicami);
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia
swoich dzieci (wychowawca, nauczyciele, pedagog/ psycholog szkolny);
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy szkoły (poprzez oddziałową radę rodziców i radę rodziców);
7) zapoznania się z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły, a także
przedstawiania własnych propozycji dla podniesienia skuteczności jego działania;
8) pozyskania informacji w sprawie przewidywanych śródrocznych niedostatecznych
ocenach klasyfikacyjnych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na dwa tygodnie przed
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej:
a) bezpośrednio na zebraniach z rodzicami,
b) w formie pisemnej za pomocą dziennika elektronicznego, w przypadku nieobecności
rodzica na zebraniu, w terminie 2 dni od dnia zebrania, z kopią do sekretarza szkoły;
9) obecności w czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów;
10) zapoznania się z treścią uwag nauczycieli, upomnienia wychowawcy oddziału, nagany
dyrektora szkoły.
2. Rodzice uczniów mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności dziecka
i nie zaniedbywać ich;
2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane
na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;
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3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach
nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych;
4) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć duży wpływ na naukę i zachowanie
dziecka;
5) systematycznego kontaktowania się z wychowawcą w sprawie postępów dziecka w nauce
i jego zachowania oraz obowiązkowo uczestniczyć w spotkaniach rodziców
z wychowawcą zgodnie z harmonogramem spotkań;
6) angażowania się, jako partnerzy w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach
i współdziałaniu w organach szkoły.
3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną
ustala roczny harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji dotyczących ich dzieci
nie mogą być pobierane od rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania
tych informacji.

§ 84.
1. Uczeń liceum spełnia obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły.
2. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji administracyjnej, na
spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego
albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym
dziecko zamieszkuje;
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej w liceum,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do
rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
4. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na
podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej
obowiązującej w liceum, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy
klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie
obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
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DZIAŁ X
Świadectwa i inne druki szkolne
§ 85.
1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną.
2. Legitymację szkolną wydaje się z fotografią ucznia.
3. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie
daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły.
4. W przypadku utraty legitymacji szkolnej wydaje się duplikat legitymacji.
5. Duplikaty legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią ucznia.
6. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie
opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek
bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
7. Uczeń jest zobowiązany okazać legitymację szkolną na każde żądanie uprawnionych osób,
w tym pracowników szkoły i pracowników ochrony pełniących obowiązki w szkole.
8. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje zawierające błędy
lub omyłki podlegają wymianie.
9. W przypadku ucznia, któremu nie nadano numeru PESEL, na legitymacji szkolnej w miejscu
oznaczonym we wzorze „numer PESEL” zamiast numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 86.
1. Uczeń, który ukończył naukę w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,
w zależności od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
3. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
4. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły
potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
5. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i legitymacje szkolne
wydaje szkoła. Wzory świadectw i legitymacji szkolnych określają odrębne przepisy.
6. Świadectwa są dokumentami urzędowymi.
7. Szkoła, na wniosek ucznia albo absolwenta, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu jego
nauczania.
8. Świadectwa oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
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9. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, w części dotyczącej wyników klasyfikacji
rocznej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć
w oddziale danej klasy.
10. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej,
wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie
programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny
roczne, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach
programowo niższych.
11. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy
wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne.
12. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub
egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności albo któremu
ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, jako datę wydania świadectwa
przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników
odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.
13. Uczniowi, któremu w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności
podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub w wyniku głosowania
komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania wydaje się nowe świadectwo ze zwrotem świadectwa wydanego poprzednio.
14. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę, oceny
z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku
szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły
wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.
15. W przypadku ucznia, któremu nie nadano numeru PESEL, na świadectwach ukończenia
szkoły w miejscu oznaczonym we wzorze „numer PESEL” zamiast numeru PESEL wpisuje się
nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
16. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub
w postaci elektronicznej. Świadectwa i inne druki szkolne wypełniane w postaci
elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego
i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.
17. Świadectwa i legitymacje szkolne podpisują osoby wskazane na drukach. W uzasadnionych
przypadkach świadectwa może podpisać, zamiast wychowawcy, inny nauczyciel wskazany
przez dyrektora szkoły.
18. Świadectwa wydawane przez szkołę i legitymacje szkolne opatruje się odciskiem pieczęci
urzędowej szkoły.
19. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i legitymacji
szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia.
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DZIAŁ XI
Ceremoniał szkolny
§ 87.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia,
w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie
ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje panujące
w szkole, opracowany został ceremoniał szkoły.
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
2) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły np. uroczystości
związane z patronem szkoły, ślubowaniem klas pierwszych, pożegnanie uczniów klas
programowo najwyższych;
3) uroczystości patriotyczno- religijne nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń
historycznych: Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, itp.
Do symboli szkolnych zalicza się:
1) sztandar szkoły;
2) miejsce pamięci patrona szkoły- ściana w holu głównym budynku z dwoma elementami:
a) tablicą pamiątkową wykonaną z płyty mosiężnej zawierającą płaskorzeźbę
przedstawiającą podobiznę głowy patrona szkoły oraz na dole w czterech wersach
napis kapitalikami o treści: „STANISŁAW WYSPIAŃSKI 1869- 1907 PATRON SZKOŁY”,
b) sztandarem umieszczonym w gablocie;
3) logo szkoły.
Sztandar towarzyszy uroczystościom odbywającym się w szkole i poza nią, wymagającym
podkreślenia ich podniosłego charakteru. Sztandar szkoły może brać udział
w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową
i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach
pogrzebowych i innych. Decyzję w sprawie udziału sztandaru w uroczystości podejmuje
dyrektor szkoły.
Uroczystości z udziałem sztandaru szkoły wymagają powagi zachowania,
a przechowywanie, transport oraz przygotowanie sztandaru do prezencji - właściwych
postaw jego poszanowania.
Sztandarem w szkole opiekuje się powołany do tego przez dyrektora szkoły nauczyciel oraz
poczet sztandarowy.
Warunki obecności pocztu sztandarowego podczas konkretnych uroczystości oraz zasady
dotyczące ceremoniału szkolnego określa Ceremoniał szkolny III Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.
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DZIAŁ XII
Postanowienia przejściowe
Rozdział 1
Klasy dotychczasowego trzyletniego liceum
§ 88.
1. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach powstałe w trybie art.
146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, prowadzi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum, zwane dalej „trzyletnim
liceum” – dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147
wymienionej ustawy.
2. Uczniowie klas dotychczasowego trzyletniego liceum korzystają z obiektów szkolnych
i ich wyposażenia, w tym biblioteki, wraz multimedialnym centrum informacji, świetlicy itp.,
z uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu wychowawczo profilaktycznego.

§ 89.
1. Do klas liceum trzyletniego mają zastosowanie przepisy prawa oraz podstawy programowe
kształcenia ogólnego, programy nauczania i podręczniki, zasady oceniania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego dotyczące trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
2. Uczniowie klas trzyletniego liceum wchodzą w skład samorządu uczniowskiego szkoły,
o których mowa w § 3 ust. 3 na zasadach określonych w § 21 i § 22.
3. Do uczniów klas trzyletniego liceum mają zastosowanie przepisy działu VII.
4. Do oceniania uczniów klas trzyletniego liceum mają zastosowanie przepisy działu VIII.
5. Rodzice uczniów trzyletniego liceum wchodzą w skład rady rodziców szkoły, o której mowa
w § 3 ust. 3 na zasadach określonych w § 18 - § 20.
6. Klasy trzyletniego liceum będą kontynuować swoje tradycje w szkole, o której mowa
w § 3 ust. 3.
7. Dokumentacja przebiegu nauczania klas trzyletniego liceum jest prowadzona
i przechowywana na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia w tych klasach.
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DZIAŁ XIII
Postanowienia końcowe
§ 90.
1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna.
2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z przepisami prawa oświatowego.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
4. Tekst statutu znajduje się w sekretariacie szkoły i na stronie BIP III Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.

§ 91.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 92.
Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach wchodzi w życie
z dniem 1 grudnia 2019 r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2020 roku wprowadzono zmiany
w następujących paragrafach: §3, §12, §14, §23, §30, §34, §45, §51, §52, §54, §64, §70, §73.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 grudnia 2020 roku wprowadzono zmiany w § 73.
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