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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I w Szczecinie, zwane dalej szkoł jest placówk
publiczn i:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutacj uczniów w oparciu o zasad powszechnej dost pno ci;
3) zatrudnia nauczycieli posiadaj cych kwalifikacje okre lone w odr bnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzgl dniaj ce podstaw programow kształcenia
ogólnego;
5) realizuje ustalone przez Ministra O wiaty zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Siedzib szkoły jest budynek przy ulicy Henryka Pobo nego 2 w Szczecinie.
Organem prowadz cym jest Rada Miasta Szczecin.
Nadzór pedagogiczny nad szkoł sprawuje Zachodniopomorski Kurator O wiaty.
Szkoła nosi imi Mieszka I.
Szkoła u ywa nazwy II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I w Szczecinie.
Ustalona nazwa u ywana jest w pełnym brzmieniu lub w skrócie II LO w Szczecinie.
II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I w Szczecinie jest jednostk bud etow .
Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bli szego okre lenia o:
1) szkole – nale y przez to rozumie II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I
w Szczecinie;
2) dyrektorze szkoły – nale y przez to rozumie Dyrektora II Liceum Ogólnokształc cego
im. Mieszka I w Szczecinie;
3) radzie pedagogicznej – nale y przez to rozumie Rad Pedagogiczn II Liceum
Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie;
4) nauczycielu – nale y przez to rozumie tak e wychowawc i innego pracownika
pedagogicznego II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie;
5) rodzicach – nale y przez to rozumie tak e prawnych opiekunów uczniów II LO
w Szczecinie;
6) uczniach – nale y przez to rozumie uczniów wpisanych w ksi dze uczniów II Liceum
Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie;
7) podstawie programowej – nale y przez to rozumie obowi zkowe, na danym etapie
kształcenia, zestawy tre ci nauczania oraz umiej tno ci, które s uwzgl dniane
w programach nauczania i umo liwiaj ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymaga
egzaminacyjnych;
8) IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) – nale y przez to rozumie
program matury mi dzynarodowej realizowany w klasach 2 IB i 3 IB.

ROZDZIAŁ II
MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA
§ 2.
Szkoła opracowała Misj Szkoły i Model Absolwenta. Stanowi one integraln cze oferty
edukacyjnej, a osi gni cie zawartych w nich zało e jest jednym z głównych celów szkoły.
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§ 3.
Misja Szkoły.
We wszystkich działaniach kierujemy si wyznawanymi warto ciami oraz poszanowaniem praw
i godno ci człowieka, zgodnie z Konwencj o Prawach Dziecka oraz Konwencj o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ci.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych warto ci moralnych, tolerancji, humanistycznych
warto ci, patriotyzmu, solidarno ci, demokracji, wolno ci i sprawiedliwo ci społecznej.
Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne
i opieku czo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworz c warunki
intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),
a tak e na ich dalszy los.
Pracujemy z młodzie w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy
efektywne technologie nauczania, a tak e kształcenia.
Przygotowujemy młodzie do wiadomego i racjonalnego funkcjonowania w wiecie ludzi
dorosłych oraz do pełnienia wa nych ról społecznych.
ci le współdziałamy z rodzicami (którzy s najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza
wychowawców) oraz innymi partnerami zewn trznymi wspieraj cymi szkoł w jej rozwoju.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania rodowiska lokalnego oraz wszystkich,
bezpo rednich „klientów” szkoły.
Okresowo przeprowadzamy wewn trzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jako ci pracy
szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działa statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do
stałego doskonalenia działalno ci szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
§ 4.
Model Absolwenta II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I w Szczecinie.
1. Absolwent II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie to obywatel Europy
XXI wieku, który:
1) w swoim post powaniu d y do prawdy;
2) jest wiadomy yciowej u yteczno ci zdobytej wiedzy i umiej tno ci przedmiotowych;
3) posługuje si sprawnie dwoma j zykami obcymi;
4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;
5) wie, gdzie szuka pomocy w rozwi zywaniu zło onych problemów;
6) jest otwarty na europejskie i wiatowe warto ci kultury.
2. Absolwent II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie to młody obywatel,
który zna histori , kultur oraz tradycje swojego regionu i narodu.
3. Absolwent II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie to człowiek:
1) umiej cy rzetelnie pracowa indywidualnie i w zespole;
2) twórczo my l cy;
3) umiej cy skutecznie si porozumiewa ;
4) umiej cy stale si uczy i doskonali ;
5) umiej cy planowa swoj prac i j organizowa .
4. Absolwent II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie to człowiek
tolerancyjny, dbaj cy o bezpiecze stwo własne i innych, aktywny, ciekawy wiata, uczciwy
i prawy, przestrzegaj cy prawa, kulturalny, obowi zkowy, samodzielny, promuj cy zdrowy
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styl ycia, altruista, zdolny do dokonywania wła ciwych wyborów, yczliwie nastawiony do
wiata i ludzi.
ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5.
1. Szkoła realizuje cele i zadania okre lone w ustawie o systemie o wiaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a tak e zawarte w Programie Wychowawczym i Programie
Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb rodowiska
szkolnego. W klasach realizuj cych program matury mi dzynarodowej szkoła realizuje cele
i zadania okre lone przez International Baccalaureate®.
2. Głównymi celami szkoły jest:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania słu cego rozwijaniu u młodzie y poczucia
odpowiedzialno ci, miło ci ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na warto ci kultur Europy i wiata;
2) zapewnienie ka demu uczniowi warunków niezb dnych do jego rozwoju;
3) dbało o wszechstronny rozwój ka dego ucznia;
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowi zków rodzinnych i obywatelskich,
w oparciu o zasady solidarno ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci;
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na
zasadach okre lonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa
dzieci i młodzie y do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osi gni tego
rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego w liceum jest:
1) przyswojenie przez uczniów okre lonego zasobu wiadomo ci na temat faktów, zasad
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym,
okre lonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
2) zdobycie przez uczniów umiej tno ci wykorzystywania posiadanych wiadomo ci
podczas wykonywania zada i rozwi zywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkuj cych sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym wiecie.
§ 6.
1. Do zada szkoły nale y:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz
zapewnianie bezpiecze stwa na zaj ciach organizowanych przez szkoł ;
2) zorganizowanie systemu opieku czo-wychowawczego odpowiednio do istniej cych
potrzeb;
3) kształtowanie rodowiska wychowawczego, umo liwiaj cego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godno ci osobistej oraz
wolno ci wiatopogl dowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania, które zawieraj podstaw programow kształcenia
ogólnego dla przedmiotów obj tych ramowym planem nauczania;
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5) rozpoznawanie mo liwo ci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odr bnymi przepisami;
7) organizowanie obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj edukacyjnych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie tre ci, metod i organizacji nauczania do mo liwo ci psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia;
9) wyposa anie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprz t umo liwiaj cy realizacj zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych oraz zada statutowych szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach okre lonych w odr bnych
przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umo liwianie uczniom podtrzymywania poczucia to samo ci narodowej, etnicznej,
j zykowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miar posiadanych rodków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostaj cym w trudnej sytuacji materialnej i yciowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo liwianie
realizowania indywidualnych programów nauki oraz uko czenia szkoły w skróconym
czasie;
15) skuteczne nauczanie j zyków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów;
16) przygotowanie uczniów do dokonania wiadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjnozawodowe;
17) zapewnienie opieki zdrowotnej;
18) upowszechnianie w ród uczniów wiedzy o bezpiecze stwie oraz kształtowanie
wła ciwych postaw wobec zagro e i sytuacji nadzwyczajnych;
19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowa i uzdolnie przez organizowanie zaj
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie ró nych form organizacyjnych
nauczania;
20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemy lanych decyzji, poprzez umo liwienie
im samodzielnego wyboru cz ci zaj edukacyjnych;
21) kształtowanie aktywno ci społecznej i umiej tno ci sp dzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u uczniów dbało ci o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiej tno ci
tworzenia rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu;
23) współdziałanie ze rodowiskiem zewn trznym m.in. policj , stowarzyszeniami, parafi ,
rodzicami w celu kształtowania rodowiska wychowawczego w szkole;
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjaj cych ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwo , wiarygodno , odpowiedzialno ,
wytrwało , poczucie własnej warto ci, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywno , przedsi biorczo , gotowo do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;
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25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a tak e
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
26) upowszechnianie w ród młodzie y wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie wła ciwych
postaw wobec problemów ochrony rodowiska;
27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiej tno ci wyszukiwania,
porz dkowania i wykorzystywania informacji z ró nych ródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zaj ciach z ró nych przedmiotów;
29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do wła ciwego odbioru
i wykorzystywania mediów;
30) ochrona uczniów przed tre ciami, które mog stanowi zagro enie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczególno ci instalowanie programów filtruj cych i ograniczaj cych
dost p do zasobów sieciowych w Internecie;
31) egzekwowanie obowi zku nauki w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym
w administracji;
32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opieku czego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami okre lonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
33) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a tak e
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
34) dostosowywanie kierunków i tre ci kształcenia do wymaga rynku pracy;
35) kształtowanie u uczniów postaw przedsi biorczo ci sprzyjaj cych aktywnemu
uczestnictwu w yciu gospodarczym.
§ 7.
Szkoła kładzie bardzo du y nacisk na współprac ze rodowiskiem lokalnym, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniaj ce mo liwo realizacji
tych oczekiwa .
§ 8.
Szkoła kładzie du y nacisk na prowadzenie cie ek mi dzyprzedmiotowych w atrakcyjnej dla
uczniów formie. Nad ich realizacj czuwaj koordynatorzy cie ek mi dzyprzedmiotowych.
§ 9.
Szkoła systematycznie diagnozuje osi gni cia uczniów, stopie zadowolenia uczniów i rodziców,
realizacj zada wykonywanych przez pracowników szkoły i wyci ga wnioski z realizacji celów
i zada szkoły.
§ 10.
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy
administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradni pedagogicznopsychologiczn , z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,
w porozumieniu z organem prowadz cym placówk .
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§ 11.
1. Szkoła szczególn opiek otacza uczniów zdolnych. W szczególno ci:
1) umo liwia uczniom wybitnie zdolnym realizacj indywidualnego programu lub toku
nauki zgodnie z odr bnymi przepisami, z zastrze eniem, e uczniowie klas realizuj cych
program matury mi dzynarodowej nie mog ubiega si o indywidualny tok nauki;
2) organizuje zaj cia wspieraj ce przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
przedmiotowych oraz zawodów sportowych;
3) nawi zuje współprac ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu
dydaktycznego;
4) organizuje wewn trzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły;
5) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osi gaj cych wybitne sukcesy.
2. W szkole obowi zuje Szkolny system opieki nad uczniem zdolnym o nast puj cej tre ci:
1) uczniowie, którym przyznano indywidualny tok(program) nauki lub zakwalifikowali si
co najmniej do okr gowego etapu olimpiady, konkursu ogólnopolskiego lub etapu
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego s obj ci szczególn opiek nauczyciela
zwanego dalej „opiekunem naukowym”;
2) funkcj opiekuna naukowego pełni nauczyciel ucz cy danego przedmiotu lub, po
uzgodnieniu, osoba wskazana przez dyrektora szkoły;
3) do zada opiekuna naukowego nale y:
a) opieka merytoryczna nad uczniem, w miar mo liwo ci prowadzenie dodatkowych
zaj i konsultacji,
b) pomoc w uzyskaniu konsultacji z nauczycielem przedmiotu pokrewnego,
c) współpraca z wychowawc oraz z nauczycielami ucz cymi,
d) reprezentowanie interesów ucznia,
e) przygotowanie dokumentacji prezentuj cej osi gni cia ucznia;
4) nauczyciele ucz cy innych przedmiotów powinni dostosowa wymagania edukacyjne
z tych zaj do indywidualnych mo liwo ci i potrzeb ucznia, zgodnie z podstaw
programow ;
5) nauczyciele ucz cy i wychowawcy w/w uczniów maj obowi zek współpracy
z opiekunem naukowym;
6) opiekun naukowy ma prawo zwalnia ucznia z pojedynczych godzin dydaktycznych;
7) nieobecno ci uczniów zwi zane z reprezentowaniem szkoły (tak e w zawodach
sportowych) nie wpływaj w aden sposób na frekwencj ucznia, klasy a tak e
klasyfikowania z poszczególnych przedmiotów; w dzienniku lekcyjnym przy
wspomnianych nieobecno ciach musi by podana przyczyna zwolnienia np. olimpiada,
konkurs, zawody sportowe, warsztaty naukowe itp.;
8) uczniowie przygotowuj cy si do I stopnia olimpiady czy rejonowego etapu konkursu
maj prawo do:
a) korzystania z mo liwo ci dodatkowych nieprzygotowa w tygodniu poprzedzaj cym
eliminacje,
b) zwolnienia z zaj szkolnych w dniu poprzedzaj cym eliminacje;
9) uczniowie przygotowuj cy si do eliminacji stopnia wy szego olimpiady oraz konkursu
maj prawo (w porozumieniu z opiekunem naukowym) do:
a) korzystania z mo liwo ci dodatkowych nieprzygotowa w ci gu dwóch tygodni przed
eliminacjami,
8

b) zwolnienia z zaj szkolnych w ci gu tygodnia przed eliminacjami stopnia drugiego
i dwa tygodnie przed eliminacjami stopnia trzeciego,
c) zwolnienia z zaj
szkolnych maksymalnie 3 dni przed finałem konkursu
wojewódzkiego,
d) korzystania z dodatkowych nieprzygotowa przez tydzie po eliminacjach,
e) indywidualnego ustalania sposobu i terminu uzupełnienia zaległo ci,
f) indywidualnego ustalania w uzasadnionych przypadkach terminów sprawdzianów
i zaliczenia partii materiału w trakcie całego roku szkolnego;
10) Na wniosek opiekuna naukowego nauczyciel ucz cy ucznia powinien wcze niej ustali
ocen ródroczn lub roczn .
ROZDZIAŁ IV
SPOSOBY REALIZACJI ZADA SZKOŁY
§ 12.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku cza w szkole prowadzona jest w oparciu

o obowi zuj c podstaw programow kształcenia ogólnego, zgodnie z przyj tymi
programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów w liceach ogólnokształc cych
(zasada ta nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zada ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (zasada ta nie dotyczy klas realizuj cych program matury
mi dzynarodowej).
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematyk materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotycz ce realizacji programu.
4. W szkole obowi zuje Procedura dopuszczenia programów nauczania do u ytku szkolnego w
II LO w Szczecinie.
5. Nauczyciel danych zaj edukacyjnych mo e wybra program nauczania spo ród programów
zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracowa program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponowa program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponowa program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
6. Przed dopuszczeniem programu nauczania do u ytku w szkole, dyrektor szkoły mo e
zasi ga opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadaj cego wykształcenie
wy sze.
7. Ka dy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
8. Programy nauczania dopuszcza do u ytku dyrektor szkoły.
9. Dopuszczone do u ytku w szkole programy nauczania stanowi szkolny zestaw programów.
10. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzgl dnienie w zestawie programów cało ci
podstawy programowej (zasada ta nie dotyczy klas realizuj cych program matury
mi dzynarodowej).
§ 13.
1. Dyrektor szkoły powierza ka dy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej
wychowawc klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ci gło ci pracy wychowawczej
przez cały okres funkcjonowania klasy.
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2. Dyrektor szkoły mo e podj

decyzj o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek
nauczyciela, wszystkich rodziców danej klasy lub z innych wa nych przyczyn.
§ 14.
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpiecze stwo w czasie zaj organizowanych przez szkoł ,
poprzez:
1) realizacj przez nauczycieli zada zapisanych w § 119., § 120. i § 121. niniejszego
statutu;
2) pełnienie dy urów nauczycieli, zgodnie z zasadami opisanymi w § 122. Zasady
organizacyjno-porz dkowe i harmonogram pełnienia dy urów ustala dyrektor szkoły.
Dy ur nauczycieli rozpoczyna si od godziny 7.45 i trwa do godz. 15.20 z zastrze eniem
pkt 3.;
3) w czasie zaj odbywaj cych si po godz. 15.20 opiek nad grup uczniów pełni
nauczyciel prowadz cy zaj cia w danej grupie;
4) opracowanie planu lekcji, który uwzgl dnia: równomierne rozło enie zaj
w poszczególnych dniach, ró norodno
zaj
w ka dym dniu, nieł czenie
w kilkugodzinne jednostki zaj z tego samego przedmiotu, z wył czeniem przedmiotów,
których program tego wymaga (zasada ta nie dotyczy klas realizuj cych program matury
mi dzynarodowej);
5) przestrzeganie liczebno ci grup uczniowskich na zaj ciach wymagaj cych podziału na
grupy (zasada ta nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej);
6) obci anie uczniów prac domow zgodnie z zasadami higieny pracy;
7) odpowiednie o wietlenie, wentylacj i ogrzewanie pomieszcze ;
8) oznakowanie ci gów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) kontrol obiektów budowlanych nale cych do szkoły pod k tem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów
dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyra ny i trwały;
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodz cych poza teren szkoły w sposób
uniemo liwiaj cy bezpo rednie wyj cie na jezdni ;
13) ogrodzenie terenu szkoły;
14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagł bie ;
15) zabezpieczenie pomieszcze gospodarczych przed swobodnym dost pem uczniów;
16) wyposa enie schodów w balustrady z por czami zabezpieczaj cymi przed ewentualnym
zsuwaniem si po nich; otwart przestrze pomi dzy biegami schodów zabezpiecza si
kratami;
17) dostosowanie mebli do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci
niepełnosprawnych;
18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
19) udost pnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
zgromadzonych w szkole osobom prowadz cym zaj cia z u yciem tych substancji
i preparatów;
20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zaj
z wychowania fizycznego
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urz dze , których
przemieszczanie si mo e stanowi zagro enie dla zdrowia wicz cych.
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1. Szkoła

§ 15.
opiek wychowawcz ,

sprawuje indywidualn
psychologiczno-pedagogiczn
i medyczn :
1) nad uczniami w szkole poprzez:
a) organizowanie informacyjnych spotka dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas
pierwszych,
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami,
c) organizacj wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym rodowisku organizowan przez pedagoga,
e) udzielanie niezb dnej - dora nej pomocy przez piel gniark szkoln , wychowawc lub
przedstawiciela dyrekcji,
f ) współprac z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn , w tym specjalistyczn ,
g) respektowanie zalece lekarza specjalisty oraz orzecze poradni psychologicznopedagogicznej,
h) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadz cym, nauczania indywidualnego
na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
2) nad uczniami znajduj cymi si w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków
rodzinnych i losowych poprzez:
a) wyst powanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców,
b) kierowanie uczniów i ich rodziców do miejsc i instytucji zajmuj cych si udzielaniem
pomocy materialnej.

§ 16.
1. Szkoła prowadzi szerok działalno z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyj tego w szkole Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizacj okre lonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
z piel gniark szkoln i pedagogiem;
4) działania opieku cze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga szkolnego;
6) współprac z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn .
§ 17.
Program Profilaktyki opracowuje na pocz tku ka dego roku szkolnego zespół nauczycieli,
zwany dalej Zespołem Wychowawczym, powoływany przez dyrektora szkoły. Program
Profilaktyki uwzgl dnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby rodowiska.

1.
2.

3.
4.

§ 18.
Program Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpocz cia roku szkolnego rada
rodziców w porozumieniu z rad pedagogiczn szkoły.
Je eli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpocz cia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z rad pedagogiczn w sprawie Programu Profilaktyki, program ten ustala
dyrektor szkoły z organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny.
Program ustalony przez dyrektora szkoły obowi zuje do czasu uchwalenia programu przez
rad rodziców w porozumieniu z rad pedagogiczn .
Wychowawcy klas przedstawiaj program uczniom i ich rodzicom.
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§ 19.
W szkole organizuje si pomoc psychologiczno – pedagogiczn . Pomoc udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
§ 20.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu rodowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych mo liwo ci oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umo liwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudno ci w opanowywaniu umiej tno ci i wiadomo ci przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w ród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu działa wychowawczych i profilaktycznych wynikaj cych z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie;
7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównuj cych szanse edukacyjne
młodzie y;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymaga
edukacyjnych
wynikaj cych z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym
wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwi zywaniu problemów wychowawczych;
11) umo liwianiu rozwijania umiej tno ci wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działa mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 21.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) pedagogiem;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
4) podmiotami działaj cymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 22.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela;
4) pedagoga;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) doradcy zawodowego.
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1.

2.
3.
4.

§ 23.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zaj dydaktyczno – wyrównawczych;
2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
3) zaj zwi zanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) porad dla uczniów.
W szkole powołuje si zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dla uczniów obj tych pomoc zespołów zakłada si : Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia
i Plan Działa Wspieraj cych lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Zadaniem zespołów jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w tym w szczególno ci:
1) ustalenie zakresu, w którym ucze wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo liwo ci
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
2) okre lenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, z uwzgl dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadaj cego
orzeczenie lub opini tak e z uwzgl dnieniem zalece zawartych w orzeczeniu lub opinii;
3) okre lenie sposobu dostosowania wymaga edukacyjnych wynikaj cych z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci
psychofizycznych ucznia;
4) dokumentowanie ustale z posiedze zespołu;
5) opracowanie IPET-u dla uczniów posiadaj cych orzeczenie lub PWD (plan działa
wspieraj cych) dla uczniów nieposiadaj cych orzecze , ale zakwalifikowanych przez
dyrektora do obj cia pomoc ;
6) zaplanowanie działa z zakresu doradztwa zawodowego;
7) okre lenie działa wspieraj cych rodziców ucznia;
8) w zale no ci od potrzeb okre la zakres współdziałania z poradniami specjalistycznym,
organizacjami pozarz dowymi lub innymi działaj cymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzie y;
9) dokonywania okresowej oceny efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
10) dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie rzadziej ni raz
w roku);
11) podejmowanie działania mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 24.
Obj cie dziecka zaj ciami dydaktyczno – wyrównawczymi wymaga zgody rodzica.
§ 25.
Zaj cia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje si dla uczniów, którzy maj znaczne trudno ci
w uzyskiwaniu osi gni z zakresu okre lonych zaj edukacyjnych, wynikaj cych z podstawy
programowej. Zaj cia prowadzone s przez nauczycieli wła ciwych zaj edukacyjnych. Liczba
uczestników zaj wynosi od 4 do 8 uczniów.
§ 26.
Za zgod organu prowadz cego liczba dzieci bior cych udział w zaj ciach dydaktyczno
– wyrównawczych mo e by ni sza, ni okre lona w § 25.
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1.
2.

§ 27.
Za zgod organu prowadz cego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zaj cia
specjalistyczne mog by prowadzone indywidualnie.
Przez zaj cia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 rozumie si zaj cia: korekcyjno
- kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zaj cia o charakterze terapeutycznym.

§ 28.
O obj ciu dziecka zaj ciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zaj ciami specjalistycznymi
decyduje dyrektor szkoły.
§ 29.
O zako czeniu udzielania pomocy w formie zaj
dydaktyczno-wyrównawczych lub
specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadz cego
zaj cia.
§ 30.
1. Zaj cia psychoedukacyjne organizuje si w miar potrzeb w celu wspomagania
wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów oraz
wspierania ich rozwoju.
2. Zaj cia psychoedukacyjne prowadz , w zale no ci od potrzeb pedagog, psycholog lub
przedstawiciel policji. Zaj cia s organizowane dla grup licz cych nie mniej ni 10 osób.
3. Zaj cia zwi zane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone s w grupach
odpowiadaj cych liczbie uczniów w oddziale oraz w formie poradnictwa indywidualnego.
§ 31.
W szkole zatrudniony jest pedagog, który udziela porad dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
§ 32.
1. Do zada pedagoga nale y:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodze edukacyjnych;
2) okre lanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno
– pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działa wychowawczych i profilaktycznych wynikaj cych z programu
wychowawczego i profilaktyki w
stosunku do uczniów z udziałem rodziców
i wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajduj cym si
w trudnej sytuacji yciowej;
6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania;
7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego
i Programu Profilaktyki;
8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odr bnymi przepisami.
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§ 33.
1. Do zada doradcy zawodowego nale y:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udost pnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
wła ciwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych ródeł informacji na
poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i wiatowym dotycz cych rynku
pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zaj aktywizuj cych.
§ 34.
1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczon niepełnosprawno ci :
1) realizacj zalece zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) stwarzanie w miar mo liwo ci odpowiednich warunków do pobytu w szkole dziecka
niepełnosprawnego;
3) realizacj
programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych ucznia;
4) zaj cia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integracj ze rodowiskiem rówie niczym.

Wymiar godzin zaj
prowadz cym.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 35.
rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem

§ 36.
Uczniów, których stan zdrowia uniemo liwia lub znacznie utrudnia ucz szczanie do szkoły,
obejmuje si indywidualnym nauczaniem po uzyskaniu zgody organu prowadz cego.
Uczniowie klas IB mog otrzyma zgod na indywidualne nauczanie po uzyskaniu
pozytywnej opinii zespołu realizuj cego program matury mi dzynarodowej wydanej po
szczegółowej analizie stopnia realizacji programów nauczania z poszczególnych zaj
edukacyjnych.
Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekaj cy w publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor
organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniaj cy wykonanie okre lonych w
orzeczeniu zalece dotycz cych warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zaj cia indywidualnego nauczania prowadz
nauczyciele poszczególnych zaj
edukacyjnych.
Zaj cia indywidualnego nauczania prowadzi si w miejscu pobytu ucznia, w domu
rodzinnym, lub je li opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej na to pozwala
– w szkole.
W indywidualnym nauczaniu realizuje si tre ci wynikaj ce z podstawy kształcenia ogólnego
oraz obowi zkowe zaj cia edukacyjne, wynikaj ce z ramowego planu nauczania danej klasy,
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6.

7.
8.

9.
10.

a w przypadku klas IB tre ci przewidziane w programie IB, dostosowane do potrzeb
i mo liwo ci psychofizycznych ucznia.
Na wniosek nauczyciela prowadz cego zaj cia indywidualnego nauczania, dyrektor mo e
zezwoli na odst pienie od realizacji niektórych tre ci wynikaj cych z podstawy
programowej kształcenia ogólnego, stosownie do mo liwo ci psychofizycznych ucznia oraz
warunków, w których zaj cia s realizowane.
Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zaj
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Tygodniowy wymiar godzin zaj indywidualnego nauczania realizowanych bezpo rednio
z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin. Ostateczna
liczba godzin w ramach wymienionego wy ej wymiaru wymaga akceptacji organu
prowadz cego szkoł .
Tygodniowy wymiar zaj , o których mowa w ust. 8 realizuje si w ci gu co najmniej 3 dni.
Uczniom obj tym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia
ucz szczanie do szkoły, w celu ich integracji ze rodowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miar posiadanych mo liwo ci, uwzgl dniaj c
zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia, organizuje ró ne formy
uczestniczenia w yciu szkoły.

§ 37.
1. Ka dy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzysta z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od nast pstw nieszcz liwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiaj c radzie rodziców oferty
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzj o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada
rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), pełnoletniego
ucznia lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły mo e podj decyzj o sfinansowaniu
kosztów ubezpieczenia zdrowotnego ze rodków finansowych szkoły.
§ 38.
Obowi zkiem wszystkich rodziców jest zapewnienie uczniowi ubezpieczenia od kosztów
leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy tak e nauczycieli.
ROZDZIAŁ V
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 39.
1. Organami szkoły s :
1) Dyrektor II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie;
2) Rada Pedagogiczna II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie;
3) Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I w Szczecinie;
4) Samorz d Uczniowski.
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§ 40.
Ka dy z organów wymienionych w § 39. ust. 1 działa zgodnie z ustaw o systemie o wiaty.
Organy kolegialne funkcjonuj według odr bnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
Regulaminy te nie mog by sprzeczne ze statutem szkoły.
§ 41.
1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje szkoł jako jednostk samorz du terytorialnego;
2) jest osob działaj c w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodnicz cym rady pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie okre lonym ustaw .
§ 42.
Dyrektor szkoły kieruje bie c działalno ci
szkoły i reprezentuje j na zewn trz. Jest
bezpo rednim przeło onym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest
przewodnicz cym Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształc cego im. Mieszka I
w Szczecinie.
§ 43.
Ogólny zakres kompetencji, zada i obowi zków dyrektora szkoły okre la ustawa o systemie
o wiaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 44.
Dyrektor szkoły:
1. Kieruje działalno ci dydaktyczn , wychowawcz i opieku cz , a w szczególno ci:
1) kształtuje twórcz atmosfer pracy, stwarza warunki sprzyjaj ce podnoszeniu jej jako ci;
2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porz dku
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podj te w ramach jej kompetencji stanowi cych;
4) powołuje szkoln
komisj
rekrutacyjno-kwalifikacyjn
oraz szkoln
komisj
rekrutacyjno-kwalifikacyjn dla klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej (IB)
oraz przygotowuj cych do realizacji programu matury mi dzynarodowej (pre-IB);
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odr bnymi przepisami;
6) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej ni dwa razy w ci gu roku ogólne wnioski
wynikaj ce z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalno ci szkoły;
7) przedstawia do 31 sierpnia ka dego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
8) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochron praw i godno ci nauczyciela;
9) podaje do publicznej wiadomo ci do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podr czników,
który b dzie obowi zywa od pocz tku nast pnego roku szkolnego;
10) współpracuje z rad pedagogiczn , rad rodziców i samorz dem uczniowskim;
11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzysze i organizacji, których
celem statutowym jest działalno
wychowawcza i opieku cza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalno ci wychowawczo- opieku czej w szkole;
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udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych
wymogów, zezwole na spełnianie obowi zku nauki poza szkoł (lub w formie
indywidualnego nauczania) oraz okre la warunki jego spełniania;
13) w porozumieniu z organem prowadz cym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na
zasadach okre lonych w § 36. statutu szkoły;
14) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczn w formach okre lonych w § 23. statutu
szkoły;
15) w porozumieniu z organem prowadz cym organizuje uczniom z orzeczon
niepełnosprawno ci zaj cia rewalidacyjne;
16) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorz dowej (wójta, burmistrza, prezydenta
miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie uko czył 18 lat,
o przyj ciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyj cia oraz informuje odpowiednio
JST o zmianach w spełnianiu obowi zku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych
zmian;
17) dopuszcza do u ytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez rad
pedagogiczn ;
18) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem
i zawiadamia o tym organ prowadz cy i nadzoruj cy;
19) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej,
drugiego j zyka obcego w oparciu o odr bne przepisy;
20) udziela zezwole na indywidualny tok lub program nauki, zgodnie z zasadami okre lonymi
w § 74. statutu szkoły;
21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
22) opracowuje ofert realizacji w szkole zaj
dwóch godzin wychowania fizycznego
w uzgodnieniu z organem prowadz cym i po zaopiniowaniu przez rad pedagogiczn
i rad rodziców;
23) wyst puje do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej:
a) z udokumentowanym wnioskiem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
o umo liwienie absolwentowi przyst pienia do egzaminu maturalnego w terminie
dodatkowym, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemo liwiaj cych zdaj cemu przyst pienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem,
b) z informacj o osobach, które zło yły o wiadczenie o woli przyst pienia do egzaminu
w terminie poprawkowym;
24) umo liwiana podtrzymywanie to samo ci narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
25) opracowuje w porozumieniu z rad pedagogiczn plan doskonalenia nauczycieli, w tym
tematyk szkole i narad;
26) skre la z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 155. statutu;
27) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do ko ca danego
etapu edukacyjnego ucznia z wad słuchu, z gł bok dysleksj rozwojow , z afazj ,
z niepełnosprawno ciami sprz onymi lub z autyzmem z nauki drugiego j zyka obcego;
28) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zako czenia rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomo ci uczniów;
29) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
oraz sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci na zasadach okre lonych w § 111., § 112.,
§ 113. statutu szkoły;
12)
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30) współdziała ze szkołami wy szymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie

organizacji praktyk studenckich;
31) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podr czników finansowanych ze rodków
publicznych na podstawie dokumentacji okre lonej w odr bnych przepisach;
32) powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych;
33) niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadz cy arkusza organizacyjnego
informuje na pi mie rodziców/prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia o formach,
czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w
danym roku szkolnym.
2. Organizuje działalno szkoły, a w szczególno ci:
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na ka dy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zaj cia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatne zaj cia dydaktyczno - wychowawcze lub opieku cze;
3) okre la i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zada szkoły,
a w szczególno ci nale ytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków
pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku;
5) dba o wła ciwe wyposa enie szkoły w sprz t i pomoce dydaktyczne;
6) wyznacza w miar potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonym w odr bnych
przepisach, dni wolne od zaj , z zachowaniem zasad okre lonych w §44a;
7) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 wrze nia o ustalonych dniach wolnych;
8) odwołuje zaj cia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy wyst puje zagro enie
zdrowia uczniów;
9) zawiesza, za zgod organu prowadz cego, zaj cia dydaktyczno-wychowawcze w
sytuacjach wyst pienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzaj cych zawieszenie zaj
temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00; okre lone warunki pogodowe nie s
bezwzgl dnym czynnikiem determinuj cym decyzje dyrektora szkoły.
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porz dku oraz dbało ci
o estetyk i czysto ;
11) sprawuje nadzór nad działalno ci administracyjn i gospodarcz szkoły;
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania
radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
13) dysponuje rodkami finansowymi okre lonymi w planie finansowym szkoły, ponosi
odpowiedzialno za ich prawidłowe wykorzystanie;
14) dokonuje co najmniej raz w ci gu roku przegl du technicznego budynku;
15) za zgod organu prowadz cego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
16) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
17) powołuje komisj w celu dokonania inwentaryzacji maj tku szkoły;
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizacj dokumentacji szkoły zgodnie
z odr bnymi przepisami.
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególno ci:
1) nawi zuje i rozwi zuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
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3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników
samorz dowych zatrudnionych na stanowiskach urz dniczych i kierowniczych w oparciu
o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmuj cego po raz pierwszy
prac w jednostkach samorz du terytorialnego do słu by przygotowawczej;
5) organizuje słu b przygotowawcz pracownikom samorz dowym zatrudnionym na
stanowiskach urz dniczych w szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorz dowych zatrudnionych na
stanowiskach urz dniczych w szkole;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres sta u na stopie awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porz dkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
9) wyst puje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyró nienia dla nauczycieli
i pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kodeksem Pracy;
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nieb d cych nauczycielami;
12) wydaje wiadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom;
15) dysponuje rodkami Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych;
16) okre la zakresy obowi zków, uprawnie i odpowiedzialno ci na stanowiskach pracy;
17) odbiera lubowania od pracowników, zgodnie z Ustaw o samorz dzie terytorialnym;
18) współdziała ze zwi zkami zawodowymi w zakresie uprawnie zwi zków do opiniowania
i zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów prawa.
4. Sprawuje opiek nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorz dno ci, współpracuje z samorz dem uczniowskim;
2) powołuje Komisj Stypendialn ;
3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowie statutu szkoły;
4) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizacj opieki
medycznej w szkole;
5) opracowuje na potrzeby organu prowadz cego list osób uprawnionych do „wyprawki
szkolnej”.
§ 44a.
1. Dyrektor szkoły, po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz du
uczniowskiego, bior c pod uwag warunki lokalowe i mo liwo ci organizacyjne szkoły,
mo e, w danym roku szkolnym, ustali dodatkowe dni wolne od zaj dydaktycznowychowawczych, w wymiarze 10.
2. Dodatkowe dni wolne od zaj dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
mog by ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa si egzamin maturalny;
2) w dni wi t religijnych nieb d cych dniami ustawowo wolnymi od pracy, okre lone
w przepisach o stosunku pa stwa do poszczególnych ko ciołów lub zwi zków
wyznaniowych;
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3) w inne dni, je eli jest to uzasadnione organizacj pracy szkoły lub potrzebami społeczno ci
lokalnej.
3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 wrze nia, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach
wolnych od zaj dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezale nie od dodatkowych dni wolnych od
zaj dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły po
zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz du uczniowskiego, mo e, za
zgod organu prowadz cego, ustali inne dodatkowe dni wolne od zaj dydaktycznowychowawczych.
5. W przypadku dni wolnych od zaj , o których mowa w ust. 4, dyrektor szkoły wyznacza
termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
6. W dniach wolnych od zaj , o których mowa w ust. 2 i 4 w szkole organizowane s zaj cia
opieku czo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów
o mo liwo ci udziału uczniów w tych zaj ciach w formie komunikatu i na stronie www
szkoły.
7. Dyrektor szkoły, za zgod organu prowadz cego, mo e zawiesi zaj cia na czas oznaczony,
je eli:
1) temperatura zewn trzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzaj cych zawieszenie zaj wynosi -15°C lub jest ni sza;
2) wyst piły na danym terenie zdarzenia, które mog zagrozi zdrowiu uczniów. np. kl ski
ywiołowe, zagro enia epidemiologiczne, zagro enia atakami terrorystycznymi i inne.
8. Zaj cia, o których mowa w ust. 7 podlegaj odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora
terminie.
§ 45.
Dyrektor prowadzi zaj cia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor
współpracuje z organem prowadz cym i nadzoruj cym w zakresie okre lonym ustaw i aktami
wykonawczymi do ustawy.
§ 46.
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
§ 47.
W skład rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
§ 48.
W zebraniach rady pedagogicznej mog bra udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodnicz cego, za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzysze i innych organizacji, których celem statutowym jest działalno opieku czo
– wychowawcza.
§ 49.
1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowi cych:
1) uchwala regulamin swojej działalno ci;
2) zatwierdza plan pracy szkoły na ka dy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
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4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
5) podejmuje uchwały w sprawie upowa nienia dyrektora szkoły do wszcz cia procedury
skre lenia ucznia z listy uczniów szkoły;
6) ustala organizacj doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
7) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
8) uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
§ 50.
1. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniuj cych:
1) opiniuje organizacj pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zaj ;
2) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zaj
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz lekcyjnych i pozalekcyjnych
dodatkowo płatnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych;
4) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych
wyró nie ;
5) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
6) opiniuje kwesti podj cia działalno ci na terenie szkoły przez stowarzyszenia,
wolontariuszy oraz inne organizacje, których celem statutowym jest działalno
dydaktyczna, wychowawcza i opieku cza;
7) wydaje opinie na okoliczno przedłu enia powierzenia stanowiska dyrektora;
8) opiniuje prac dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
10) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do
rodzaju niepełnosprawno ci lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia uwzgl dniaj c posiadane przez ucznia
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
11) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze.
§ 51.
1. Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian (nowelizacji) i upowa nia dyrektora
do obwieszczania tekstu jednolitego albo aneksów do statutu;
2) mo e wyst powa z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwi zywaniu spraw wewn trznych szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufno ci dla dyrektora szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuacj oraz stan szkoły i wyst puje z wnioskami do organu
prowadz cego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) wybiera swojego przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora szkoły;
8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatruj cego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy.
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§ 52.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku szkolnego, po
zako czeniu pierwszego semestru, po zako czeniu rocznych zaj lub w miar potrzeb. Zebrania
mog by organizowane na wniosek organu prowadz cego, organu nadzoruj cego, dyrektora
szkoły, rady rodziców lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
§ 53.
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały s podejmowane
zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co najmniej połowy jej członków.
§ 54.
Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadz cy
szkoł oraz organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny
uchyla uchwał w razie stwierdzenia jej niezgodno ci z przepisami prawa, po zasi gni ciu opinii
organu prowadz cego. Rozstrzygni cie organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.

Zebrania rady
pedagogicznej
pedagogicznej,
rodziców, a tak

§ 55.
pedagogicznej s protokołowane. Osoby bior ce udział w zebraniu rady
s obowi zane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady
a w szczególno ci tych, które mog narusza dobra osobiste uczniów lub ich
e nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 56.
Protokoły posiedze
rady pedagogicznej sporz dzane s
w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczaj cej selektywny dost p do
protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a tak e umo liwiaj cy sporz dzenie
protokołów w formie papierowej. W terminie do dnia 15 wrze nia ka dego roku dokonuje si
wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty
przechowuje si w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcj Archiwizacyjn .
§ 57.
1.
2.
3.
4.

W szkole działa rada rodziców.
Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
5. W wyborach, o których mowa w ust. 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
(prawny opiekun). Wybory przeprowadzane s na pierwszym zebraniu rodziców
w ka dym roku szkolnym.
6. Rada rodziców, w celu wspierania działalno ci statutowej szkoły, mo e gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ródeł.
7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalno ci, w którym okre la szczegółowo:
1) wewn trzn struktur i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do rady rodziców;
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3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie mo e by sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
§ 58.
1. Rada rodziców w ramach swoich kompetencji:
1) uchwala regulamin swojej działalno ci;
2) uchwala w porozumieniu z rad pedagogiczn Program Wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z rad pedagogiczna Program Profilaktyki;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywno ci kształcenia lub wychowania
szkoły w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracowa ;
5) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
6) opiniuje podj cie na terenie szkoły działalno ci wolontariuszy, stowarzysze
i organizacji, których celem statutowym jest działalno wychowawcza i opieku cza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalno ci wychowawczo- opieku czej w szkole;
7) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
8) opiniuje prac nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
sta u. Rada Rodziców przedstawia swoj opini na pi mie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.
Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje post powania.
2. Programy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rada rodziców uchwala w terminie 30 dni
od rozpocz cia roku szkolnego, po wcze niejszym uzyskaniu porozumienia z rad
pedagogiczn .
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpocz cia roku szkolnego rada rodziców nie
uzyska porozumienia z rad pedagogiczn w sprawie Programów Wychowawczego
i Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawuj cym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowi zuje do czasu
uchwalenia programu przez rad rodziców w porozumieniu z rad pedagogiczn .
§ 59.
1. Rada rodziców mo e:
1) wnioskowa do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyj tkiem
nauczyciela sta ysty;
2) wyst powa do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawuj cego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadz cego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegowa swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniaj cej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegowa swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniaj cego, powołanego przez organ
nadzoruj cy do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 60.
1. W szkole działa samorz d uczniowski, zwany dalej samorz dem.
2. Samorz d tworz wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorz du okre la regulamin samorz du uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie mo e
by sprzeczny ze statutem szkoły.
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4. Organy samorz du s jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorz d mo e przedstawia radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły oraz radzie
rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególno ci dotycz cych
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre ci , celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji ycia szkolnego umo liwiaj ce zachowanie wła ciwych proporcji
mi dzy wysiłkiem szkolnym a mo liwo ci rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowa ;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełni cego rol opiekuna samorz du.
6. Członkowie organów samorz du nie mog ponosi negatywnych konsekwencji za
działalno wynikaj c z realizacji statutowych zada .
§ 61.
Zasady współpracy organów szkoły.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Wszystkie organa szkoły współpracuj w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umo liwiaj c swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez ka dy organ w granicach
swoich kompetencji.
Ka dy organ szkoły planuje swoj działalno na rok szkolny. Plany działa powinny by
uchwalone (sporz dzone) do ko ca wrze nia. Kopie dokumentów przekazywane s
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu ka demu organowi
szkoły.
Ka dy organ po analizie planów działania pozostałych organów, mo e wł czy si do
realizacji konkretnych zada , proponuj c swoj opini lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszaj c kompetencji organu uprawnionego.
Organa szkoły mog zaprasza na swoje planowane lub dora ne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany pogl dów i informacji.
Uchwały organów szkoły prawomocnie podj te w ramach ich kompetencji stanowi cych
oprócz uchwał personalnych podaje si do ogólnej wiadomo ci w formie pisemnych tekstów
uchwał.
Rodzice i uczniowie przedstawiaj swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoj
reprezentacj , tj. rad rodziców i samorz d uczniowski w formie pisemnej, a radzie
pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
Wnioski i opinie rozpatrywane s zgodnie z procedur rozpatrywania skarg i wniosków.
Rodzice i nauczyciele współdziałaj ze sob w sprawach wychowania, opieki i kształcenia
dzieci według zasad uj tych w § 73. ust. 1 statutu szkoły.
Wszelkie sprawy sporne rozwi zywane s wewn trz szkoły, z zachowaniem drogi
słu bowej i zasad uj tych w § 62. niniejszego statutu.
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§ 62.
Rozstrzyganie sporów pomi dzy organami szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych mi dzy organami szkoły oraz podejmowanie
ostatecznych rozstrzygni nale y do dyrektora szkoły.
Przed rozstrzygni ciem sporu mi dzy organami szkoły dyrektor jest zobowi zany zapozna
si ze stanowiskiem ka dej ze stron, zachowuj c bezstronno w ocenie tych stanowisk.
Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działaj cego w szkole – strony
sporu.
O swoim rozstrzygni ciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na pi mie
zainteresowanych w przeci gu 14 dni od zło enia wniosku.
Je eli w sporze mi dzy organami stron jest dyrektor szkoły, rozstrzygni cia dokonuje
Zespół Mediacyjny.
Zespół Mediacyjny jest powoływany spo ród członków rady pedagogicznej o najdłu szym
sta u pracy.
W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pi ciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokre lony.
Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, je li który z jego członków przestaje pełni
funkcj nauczyciela.
Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani s według zasady wymienionej
w ust. 7 i ust. 8.
Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów
lub dyrektora szkoły.
Zespół Mediacyjny przed rozstrzygni ciem sporu mi dzy organami szkoły a dyrektorem
szkoły jest zobowi zany zapozna si ze stanowiskiem ka dej ze stron, zachowuj c
bezstronno w ocenie tych stanowisk.
Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygni cia poprzez głosowanie.
O swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym
uzasadnieniem.
Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

§ 63.
Bie c wymian informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.
§ 64.
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy si nast puj ce stanowiska
kierownicze:
1) Wicedyrektor;
2) Koordynator ds. matury mi dzynarodowej;
3) Kierownik administracyjno-gospodarczy;
4) Główny ksi gowy.
2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły opracowuje
szczegółowy przydział czynno ci, uprawnie i odpowiedzialno ci, zgodnie z potrzebami
i organizacj szkoły.
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ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
§ 65.
Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dost pnych form
pracy z uczniem, osi gni nowoczesnej dydaktyki, uwzgl dniaj c tradycje szkoły.
2. Wła ciwy dobór ró norodnych form pracy jest podstaw wszechstronnego i efektywnego
kształcenia w szkole.
3. Podstawow jednostk organizacyjn szkoły jest oddział.
4. Zaj cia w szkole prowadzone s :
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.. Dopuszcza si
prowadzenie zaj edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj c ogólny
tygodniowy czas zaj ustalony w tygodniowym rozkładzie zaj , o ile b dzie to wynika
z zało e prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na
grupy, opisanych w § 66. niniejszego statutu;
3) w strukturach mi dzyoddziałowych na zaj ciach edukacyjnych z j zyków obcych, etyki,
wychowania fizycznego i zaj
fakultatywnych oraz na zaj ciach edukacyjnych
realizowanych w zakresie rozszerzonym, gdy zostało to przewidziane w szkolnych
planach nauczania oddziałów;
4) w strukturach mi dzyklasowych: koła przedmiotowe i zainteresowa , dodatkowe zaj cia
j zykowe;
5) w formie nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku lub programu nauki;
7) w formach realizacji obowi zku nauki poza szkoł ;
8) w formie zaj
pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowa , zaj cia
wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zaj dla oddziału lub grupy mi dzyoddziałowej w wymiarze
wynikaj cym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu
kształcenia;
10) Dopuszcza si prowadzenie zblokowanych zaj
z: edukacji dla bezpiecze stwa,
wychowania fizycznego (2 godz)
11) w systemie wyjazdowym o strukturze mi dzyoddziałowej i mi dzyklasowej, wycieczki
turystyczne i krajoznawcze, wymiany mi dzynarodowe, obozy naukowe w okresie ferii
letnich, wyjazdy integracyjne, warsztaty;
12) w grupach tworzonych zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w klasie realizuj cej
program matury mi dzynarodowej.
5. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z rad pedagogiczn , rad rodziców i samorz dem
uczniowskim, z uwzgl dnieniem zainteresowa uczniów oraz mo liwo ci organizacyjnych,
kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na pocz tku etapu edukacyjnego dla danego
oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, uj tych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym.
6. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej mo e wzbogaci proces
dydaktyczny o inne formy zaj , niewymienione w ust.4.
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7. Godziny zaj , o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela przeznaczane s
na zaj cia wpływaj ce na zwi kszenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnie
i umiej tno ci uczniów. Przydział godzin nast puje w terminie do 15 wrze nia ka dego roku
szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzgl dnieniem deklaracji
nauczycieli.
8. W liceum mog by organizowane nadobowi zkowe zaj cia pozalekcyjne w wymiarze
ustalonym przez dyrektora stosowanie do posiadanych rodków finansowych.
§ 66.
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur mi dzyoddziałowych i mi dzyklasowych
(nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
1. Zasady przydziału uczniów do grup j zykowych:
1) W II LO nauka j zyków obcych odbywa si w grupach lub w grupach
mi dzyoddziałowych dostosowanych do poziomu umiej tno ci j zykowych uczniów;
2) O przydziale do grup j zykowych decyduje wynik testu diagnostycznego
przeprowadzonego na pocz tku klasy pierwszej;
3) Po pierwszym semestrze w klasie pierwszej – po przeprowadzonej diagnozie lub na
podstawie opinii nauczyciela ucz cego – mo liwa jest zmiana grupy na wy sz lub
ni sz ;
4) Po tym terminie nie przewiduje si zmiany przydziału do grupy j zykowej. Szczególne
przypadki b d rozpatrywane indywidualnie;
5) Decyzj o zmianie grupy j zykowej przez ucznia podejmuje dyrektor szkoły w oparciu
o opini nauczyciela ucz cego.
2. Uczniowie klas pierwszych w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonuj wyboru form
realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zaj
zaproponowanych przez
dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadz cym i zaopiniowaniu przez rad
pedagogiczn i rad rodziców i uwzgl dnieniu bazy sportowej szkoły, mo liwo ci kadrowych,
miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego rodowiska lub szkoły.
3. Zaj cia, o których mowa w ust. 2 mog by realizowane jako zaj cia lekcyjne, pozalekcyjne
lub pozaszkolne w formach:
1) zaj sportowych;
2) zaj rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zaj tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.
4. Dopuszcza si ł czenie dwóch godzin obowi zkowych zaj wychowania fizycznego w formie
zaj okre lonych w ust. 3 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zaj cia
w okresie nie dłu szym ni 4 tygodnie.
5. Na zaj ciach edukacyjnych z informatyki i z technologii informatycznej dokonuje si
podziału na grupy w oddziałach licz cych 24 uczniów i wi cej.
6. Liczba uczniów w grupie opisanej w ust. 5 nie mo e przekracza liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej.
7. Na obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych z j zyków obcych, w grupach o ró nym stopniu
zaawansowania znajomo ci j zyka, zaj cia prowadzone s w grupach oddziałowych
i mi dzyoddziałowych licz cych od 10 do 24 uczniów.
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8. Podczas zaj edukacyjnych z edukacji dla bezpiecze stwa, obejmuj cych prowadzenie
wicze z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje si podziału na grupy w oddziale
licz cym wi cej ni 30 osób , na czas prowadzenia wicze .
9. Oddziały licz ce mniej ni 30 osób mog by dzielone na grupy na czas wicze z zakresu
udzielania pierwszej pomocy za zgod organu prowadz cego.
10. Zaj cia wychowania fizycznego prowadzone s w grupach licz cych od 12 do 26 uczniów.
Dopuszcza si tworzenie grup mi dzyoddziałowych lub mi dzyklasowych.
11. Zaj cia wychowania fizycznego prowadzone s oddzielnie dla dziewcz t i chłopców.
12. Na zaj ciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, je eli z programu wynika
konieczno prowadzenia wicze , w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka i astronomia,
chemia, przysposobienie obronne) dokonuje si podziału na grupy, je eli oddział liczy
31 uczniów i wi cej.
13. Gdy szkolny plan nauczania przewiduje mo liwo wybrania przez ucznia trzecich zaj
edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym spo ród zaj oferowanych do wyboru
przez szkoł stosowana jest nast puj ca procedura:
1) uczniowie (rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich) w terminie
ogłoszonym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przez dyrektora szkoły
składaj deklaracje dotycz ce wyboru zaj edukacyjnych;
2) dyrektor szkoły, uwzgl dniaj c mo liwo ci organizacyjne Liceum, tworzy grupy
mi dzyoddziałowe do których przydziela uczniów zgodnie z ich (rodziców lub opiekunów
prawnych uczniów niepełnoletnich) deklaracjami;
3) ostateczna decyzja w sprawie ilo ci i liczebno ci grup mi dzyoddziałowych wymaga
zgody organu prowadz cego szkoł ;
4) je eli ze wzgl du na warunki organizacyjne szkoły i decyzje organu prowadz cego
zaistnieje konieczno ograniczenia liczby uczniów w grupach mi dzyoddziałowych,
o pierwsze stwie przydziału do grupy zgodnej z deklaracj ucznia (rodziców lub
opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego) zadecyduje wynik testu sprawdzaj cego
wiadomo ci i umiej tno ci z danych zaj
edukacyjnych obejmuj cego materiał
z gimnazjum oraz pierwszego semestru klasy pierwszej; termin powy szego testu zostanie
ogłoszony z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem;
5) uczniowie, którzy nie uzyskaj wyniku zapewniaj cego im miejsce w grupie
mi dzyoddziałowej wybranych zaj edukacyjnych, b d zobligowani do wybrania innych
zaj edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym spo ród pozostałych zaj
oferowanych do wyboru przez szkoł ;
6) przydzielenie uczniów do grup uznaje si za ostateczne i nie podlegaj ce zmianie.
§ 67.
Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych okre lonych w przepisach
prawa (zasada ta nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
§ 68.
Uczniom niepełnoletnim na yczenie rodziców (prawnych opiekunów) lub yczenie uczniów
pełnoletnich szkoła organizuje nauk religii/etyki zgodnie z odr bnymi przepisami (zasada ta nie
dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
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§ 69.
Wychowanie do ycia w rodzinie
(nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
1. Uczniom danego oddziału lub grupie mi dzyoddziałowej organizuje si zaj cia wychowania
do ycia w rodzinie, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin
w ka dej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcz t.
2. Ucze niepełnoletni nie bierze udziału w zaj ciach, o których mowa w ust.1, je eli jego
rodzice (prawni opiekunowie) zgłosz dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec
udziału ucznia w zaj ciach.
3. Ucze pełnoletni nie bierze udziału w zaj ciach, o których mowa w ust. 1, je eli zgłosi
dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zaj ciach.
4. Zaj cia, o których mowa w ust. 1, nie podlegaj ocenie i nie maj wpływu na promocj
ucznia do klasy programowo wy szej, ani na uko czenie szkoły przez ucznia.
§ 70.
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej mo e zezwoli , po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowi zku
nauki poza szkoł .
§ 71.
Szkoła zapewnia uczniom dost p do Internetu, jednocze nie blokuj c dost p uczniom do tre ci,
które mog stanowi zagro enie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
oprogramowania zabezpieczaj cego i ci gł jego aktualizacj .
§ 72.
Przerwy lekcyjne trwaj 10 minut, w tym jedna 20 minut i trzy 5 minutowe. Zasada ta mo e by
naruszona w przypadku konieczno ci zmiany organizacji lekcji w danym dniu.
§ 73.
1. Formy współpracy szkoły z rodzicami:
1) współpraca dyrektora szkoły z rodzicami:
a) zapoznawanie rodziców z głównymi zało eniami zawartymi w statucie szkoły, m.in.
organizacj szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi
i opieku czymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców
i uczniów przyj tych do klas pierwszych,
b) udział dyrektora szkoły w zebraniach rady rodziców – informowanie o bie cych
problemach szkoły, zasi ganie opinii rodziców o pracy szkoły,
c) przekazywanie informacji za po rednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej podczas ródrocznych spotka
z rodzicami,
d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich
w uzgodnionym terminie;
2) współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposa enia szkoły;
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3) wyja nianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotycz cych pracy szkoły bezpo rednio przez członków dyrekcji:
a) za po rednictwem oddziałowych rad rodziców,
b) za po rednictwem rady rodziców;
4) formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na pocz tku roku
szkolnego,
b) wspólne spotkania dyrekcji szkoły, wychowawców klas pierwszych, pedagoga
i piel gniarki z rodzicami uczniów przyj tych do klas pierwszych;
5) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły):
a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
b) ustalenie form pomocy,
c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
d) wspólne rozwi zywanie wyst puj cych problemów, uwzgl dnianie propozycji
rodziców, współtworzenie zada wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotycz cych uczniów i szkoły,
f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okoliczno ciowych (np. z okazji
rozpocz cia roku szkolnego, imprezy klasowej, zako czenia roku szkolnego,
po egnania absolwentów itp.),
g) zapraszanie rodziców do udziału w zaj ciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach,
biwakach, studniówkach, imprezach sportowych,
h) zapoznanie z procedur oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiania nieobecno ci przez uczniów;
6) Indywidualne kontakty mog by realizowane poprzez:
a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osi gaj cych bardzo słabe
wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencj , przekazywanie
informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów, kontakty osobiste,
b) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgod rodziców) do
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
c) obowi zkowe informowanie rodziców przez wychowawc , po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zaj
edukacyjnych według warunków okre lonych w § 109. ust. 8 i 10 statutu szkoły.
§ 74.
Indywidualny program lub tok nauki.
1. Szkoła umo liwia realizacj indywidualnego programu nauki lub realizacj indywidualnego
toku nauki zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania zezwole na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku
nauki z zastrze eniem ust. 2.
2. Uczniowie klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej nie mog ubiega si o ITN.
3. Ucze ubiegaj cy si o IPN lub ITN powinien wykaza si :
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów;
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5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

2) ocen celuj c lub bardzo dobr z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec
roku/semestru.
Indywidualny program (tok) nauki mo e by realizowany według programu nauczania
obj tego szkolnym zestawem programów nauczania lub autorskiego programu nauki.
Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki mo e by udzielone po upływie
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po ródrocznej
klasyfikacji.
Ucze mo e realizowa IPN lub ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowi zkowych zaj edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
Ucze obj ty ITN mo e realizowa w ci gu jednego roku szkolnego program nauczania
z zakresu dwóch lub wi cej klas i mo e by klasyfikowany i promowany w czasie całego
roku szkolnego.
Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na IPN lub ITN mog wyst pi :
1) ucze - z tym e ucze niepełnoletni za zgod rodziców (prawnych opiekunów);
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgod rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek uzupełniony o opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyra aj cej zgod na
realizacj IPN lub ITN, składa si do dyrektora za po rednictwem wychowawcy oddziału,
który doł cza do wniosku opini o predyspozycjach, mo liwo ciach, oczekiwaniach
i osi gni ciach ucznia.
Nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkoł .
Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracowa .
W pracy nad indywidualnym programem nauki mo e uczestniczy nauczyciel prowadz cy
zaj cia edukacyjne w szkole wy szego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany ucze .
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 i 9 dyrektor szkoły zasi ga opinii rady
pedagogicznej.
Dyrektor Szkoły zezwala na IPN lub ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
W przypadku zezwolenia na ITN, umo liwiaj cy realizacj w ci gu jednego roku szkolnego
programu nauczania z zakresu wi cej ni dwóch klas, wymagana jest pozytywna opinia
organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny.
Zezwolenia udziela si na czas okre lony nie krótszy ni jeden rok szkolny.
Uczniowi, któremu zezwolono na IPN lub ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela –
opiekuna i ustala zakres jego obowi zków, w szczególno ci tygodniow liczb godzin
konsultacji – nie ni sz ni 1 godz. tygodniowo.
Ucze realizuj cy ITN mo e ucz szcza na wybrane zaj cia edukacyjne do danej klasy lub do
klasy programowo wy szej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zaj cia w szkole wy szego
stopnia albo realizowa program we własnym zakresie.
Ucze :
1) realizuje IPN poprzez uczestniczenie w lekcjach przedmiotu obj tego IPN oraz jednej
godzinie konsultacji indywidualnych z nauczycielem tygodniowo;
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2) realizuje ITN poprzez uczestniczenie tylko w zaj ciach indywidualnych z nauczycielem
i zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowi zuj cego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym.
Konsultacje indywidualne mog odbywa si w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny
co dwa tygodnie.
Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
Ucze realizuj cy ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego
przedmiotu obj tego ITN, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
Kontynuowanie ITN jest mo liwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocen co najmniej bardzo dobr .
Decyzj w sprawie przyznania uczniowi IPN lub ITN nale y ka dorazowo odnotowa
w arkuszu ocen ucznia.
Do arkusza ocen wpisuje si na bie co wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
Na wiadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
nale y odpowiednio wymieni przedmioty z których ucze realizował IPN lub ITN.
§ 75.
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1. Szkoła prowadzi dokumentacj nauczania i działalno ci wychowawczej i opieku czej zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie – w postaci arkuszy ocen oraz dzienników
lekcyjnych.
2. W szkole wprowadza si dodatkow dokumentacj :
1) Dziennik wychowawcy klasy;
2) Dziennik lekcyjny nauczyciela;
3) Dziennik zaj i czynno ci nauczyciela o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN;
4) Dziennik zaj .
3. Dziennik wychowawcy klasy zakłada ka dy wychowawca klasy pierwszej na pocz tku roku
szkolnego. Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.
4. Dziennik wychowawcy klasy zawiera:
1) list uczniów w oddziale;
2) plan pracy wychowawczej na I i II okres;
3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych
okresach szkolnych;
4) wol rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów dotycz c organizacji
nauki religii/etyki;
5) sprzeciw rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów w sprawie
uczestnictwa w zaj ciach wychowania do ycia w rodzinie lub jego brak;
6) zgod rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
7) zgod rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zaj ciach wyrównawczych,
socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanej przez szkoł ;
8) tematyk zebra z rodzicami;
9) list obecno ci rodziców na zebraniach;
10) informacj o kontaktach indywidualnych z rodzicami;
11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;
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12) karty samooceny zachowania ucznia;
13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy;
14) przydział uczniów do grup mi dzyoddziałowych i mi dzyklasowych.
5. Dziennik wychowawcy klasy przechowuje wychowawca oddziału.
6. Dziennik wychowawcy klasy podlega archiwizacji wg obowi zuj cych zasad.
7. Przebieg zaj
w grupach mi dzyoddziałowych, i w grupach utworzonych z podziału
oddziału na zaj ciach edukacyjnych j zyków obcych oraz wychowania fizycznego
nauczyciele poszczególnych zaj
edukacyjnych odnotowuj w Dzienniku lekcyjnym
nauczyciela.
8. Nauczyciele zaj
edukacyjnych o których mowa w ust. 7 zobowi zani s do
systematycznego przenoszenia danych z Dziennika lekcyjnego nauczyciela do dzienników
lekcyjnych poszczególnych klas.
9. Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera:
1) nazwisko i imi nauczyciela;
2) nazw realizowanych zaj ;
3) wykaz tematów poszczególnych zaj , podpis nauczyciela potwierdzaj cy ich
przeprowadzenie oraz frekwencj uczniów na poszczególnych zaj ciach;
4) wykaz uczniów wchodz cych w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału
macierzystego;
5) rubryki do odnotowywania frekwencji na zaj ciach;
6) wykaz ocen cz stkowych w poszczególnych okresach roku szkolnego;
7) wykaz ocen ródrocznych i rocznych.
10. Wszyscy nauczyciele realizuj cy zaj cia wynikaj ce z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty
Nauczyciela zobowi zani s do prowadzenia Dziennika zaj i czynno ci nauczyciela
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.
11. Dziennik zaj i czynno ci nauczyciela o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN zawiera:
1) nazwisko i imi nauczyciela;
2) nazw realizowanych zaj ;
3) wykaz tematów poszczególnych zaj , podpis nauczyciela potwierdzaj cy ich
przeprowadzenie oraz frekwencj uczniów na poszczególnych zaj ciach.
4) wykaz uczniów wchodz cych w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału
macierzystego;
5) rubryki do odnotowywania frekwencji na zaj ciach.
12. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 s własno ci szkoły.
ROZDZIAŁ VII
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
§ 76.
Na pocz tku ka dego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy
Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzgl dnieniem aktualnych potrzeb
i Programu Wychowawczego.
§ 77.
Działania wychowawcze szkoły maj charakter systemowy i podejmuj je wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcj oraz pozostałych pracowników szkoły.
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Program Wychowawczy szkoły jest cało ciowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze:
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
§ 78.
Kluczem do działalno ci wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz
rodziców zawarta w § 3. niniejszego statutu Misja Szkoły. Podstaw odniesienia sukcesu w
realizacji działa wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i
nauczycieli.
§ 79.
1. Podj te działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym rodowisku szkolnym maj na
celu przygotowa ucznia do:
1) pracy nad sob ;
2) bycia u ytecznym członkiem społecze stwa;
3) bycia osob wyró niaj c si takimi cechami, jak: odpowiedzialno , samodzielno ,
odwaga, kultura osobista, uczciwo , dobro , patriotyzm, pracowito , poszanowanie
godno ci innych, wra liwo na krzywd ludzk , szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorz dno ci;
5) dbało ci o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i rodowiska;
6) budowania poczucia przynale no ci i wi zi ze szkoł ;
7) tworzenia rodowiska szkolnego, w którym obowi zuj jasne i jednoznaczne reguły gry
akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczno ci szkolnej.
§ 80.
W szkole obowi zuje Kodeks Etyki - kanon post powania wszystkich podmiotów szkoły, który
okre la jednoznacznie, co jest bezwzgl dnie nakazane i zakazane; jakie s i czego dotycz
obszary praw i swobód ucznia.
§ 81.
1. Ucze jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje si
wymienione w ust. 2 postawy b d ce kanonem zachowa ucznia.
2. Ucze :
1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonowa w rodzinie, klasie, społeczno ci szkolnej, lokalnej,
demokratycznym pa stwie oraz wiecie;
4) zna i respektuje obowi zki wynikaj ce z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, koleg ,
członkiem społecze stwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedz i umiej tno ci potrzebne dla samodzielnego poszukiwania wa nych dla
siebie warto ci, okre lania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sob pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w yciu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania si ,
c) zasady bezpiecze stwa oraz higieny ycia i pracy,
d) akceptowany społecznie system warto ci;
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8) chce i umie d y do realizacji własnych zamierze ;
9) umie diagnozowa zagro enia w realizacji celów yciowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
§ 82.
1. W oparciu o Program Wychowawczy zespoły wychowawców (wychowawcy klas)
opracowuj klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny, z zastrze eniem ust. 2.
Program wychowawczy w klasie powinien uwzgl dnia nast puj ce zagadnienia:
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i mo liwo ci;
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdra anie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu warto ci;
5) strategie działa , których celem jest budowanie satysfakcjonuj cych relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewn trzklasowy system norm post powania,
e) okre lenie praw i obowi zków w klasie, szkole,
f) kronika klasowa, strona internetowa itp.;
6) budowanie wizerunku klasy i wi zi pomi dzy wychowankami:
a) wspólne uroczysto ci klasowe, szkolne, warsztaty naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie wł czania do udziału
w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzgl dnieniem zainteresowa klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i rodowiska,
g) szukanie, piel gnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
7) strategie działa , których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
8) promowanie warto ci kulturalnych, obyczajowych, rodowiskowych i zwi zanych
z ochron zdrowia;
9) preorientacj zawodow .
2. Wychowawcy klas IB nie przygotowuj Programu Wychowawczego, natomiast realizuj
zało enia okre lone przez International Baccalaureate®.
ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 83.
1. Do realizacji zada statutowych szkoły, szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki z niezb dnym wyposa eniem;
2) bibliotek ;
3) czytelni ;
4) pracownie komputerowe;
5) sal gimnastyczn i siłowni ;
6) aul szkoln ;
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7) gabinet pomocy przedlekarskiej;
8) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
§ 84.
1. Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj
dydaktyczno-wychowawczych, przerw
wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre laj przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Semestry, na które dzieli si rok szkolny, opisane s w § 109. ust.2.
§ 85.
1. Szczegółow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrekcj szkoły na podstawie ramowych
planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny podlega
zatwierdzeniu przez organ prowadz cy szkoł .
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza si w szczególno ci liczb pracowników
szkoły, ł cznie z liczb stanowisk kierowniczych, ogóln liczb godzin przedmiotów i zaj
obowi zkowych oraz liczb godzin przedmiotów nadobowi zkowych, w tym kół
zainteresowa , pracowni otwartych i innych zaj pozalekcyjnych finansowanych ze rodków
przydzielonych przez organ prowadz cy szkoł . Do arkusza dodaje si zał cznik zawieraj cy
wykaz godzin, które wynikaj z art. 42 ust.2 pkt 2. lit. b Karty Nauczyciela.
§ 86.
1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewn trzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji zało e WDN dyrektor szkoły powołuje szkolnego
lidera WDN .
§ 87.
Organizacj
stałych, obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj
dydaktycznych
i wychowawczych okre la tygodniowy rozkład zaj
ustalany przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.
§ 88.
Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotycz cych ilo ci uczniów
odbywaj cych zaj cia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny szkoły powinien by
tworzony z uwzgl dnieniem tych przepisów.
§ 89.
Nauczanie w zespołach mi dzyoddziałowych i mi dzyklasowych
(nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
1. Dyrektor szkoły mo e podj decyzj o prowadzeniu zaj
o strukturze mi dzyoddziałowej lub mi dzyklasowej.
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2. Zaj cia, o których mowa w ust. 1 mog mi ró ne formy - w szczególno ci mog dotyczy
przeprowadzenia zaj
edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mog dotyczy np.
organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3. W ka dym przypadku organizacji zaj o strukturze mi dzyklasowej lub mi dzyoddziałowej
dyrektor szkoły lub upowa niony wicedyrektor powołuj koordynatora zaj .
4. W przypadku zaj opisanych w ust. 3 dotycz cych j zyka obcego koordynatorem jest lider
zespołu nauczycieli danego j zyka.
5. Zadaniem koordynatora jest w szczególno ci:
1) opracowanie
szczegółowych
zasad
funkcjonowania
danej
formy
zaj
mi dzyoddziałowych lub mi dzyklasowych w warunkach organizacyjnych szkoły;
2) bie ca kontrola realizacji zaj ;
3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zaj w ramach danej formy zaj ;
4) współpraca z wychowawcami klas bior cych udział w zaj ciach mi dzyoddziałowych lub
mi dzyklasowych;
5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych.
5. W przypadku wyjazdów o strukturze mi dzyoddziałowej lub mi dzyklasowej koordynatorem
jest kierownik wycieczki.

Działalno

§ 90.
innowacyjna i eksperymentalna.

1. W szkole mog by wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zaj cia
eksperymentalne.
2. Uchwał w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy b d uczestniczy w innowacji, oraz opinii rady
rodziców.
3. Przed rozpocz ciem prowadzenia zaj , o których mowa w ust. 1, nauczyciel przedstawia
dyrektorowi szkoły program zaj zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych.
§ 91.
Organizacja zaj wyjazdowych opisana jest w Zasadach Organizacji Wycieczek i Warsztatów.
§ 92.
Praktyki studenckie
1. Szkoła mo e przyjmowa słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wy szych kształc cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomi dzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgod
– poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoł wy sz .
2. Koszty zwi zane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kieruj cy na praktyk . Za
dokumentacj praktyk studenckich odpowiada upowa niony wicedyrektor szkoły.
§ 93.
1. W szkole działa biblioteka i czytelnia.
2. Czytelnia jest :
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1) interdyscyplinarn pracowni ogólnoszkoln , w której uczniowie uczestnicz w zaj ciach
prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracuj nad
zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) o rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) o rodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Zadaniem biblioteki i czytelni jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udost pnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa u ytkowników poprzez udost pnianie zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej;
3) prowadzenie działalno ci informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez u ytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie ró norodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów
do korzystania z ró nych mediów, ródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowa czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okoliczno ciowych.
4. Do zada nauczycieli bibliotekarzy nale y:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udost pnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki i czytelni,
b) prowadzenie działalno ci informacyjnej i czytelniczej,
c) prowadzenie ró nych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej ( cie ka
mi dzyprzedmiotowa),
e) udział w realizacji zada
dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez
współprac z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami
uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,
c) selekcjonowanie zbiorów,
d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji pracy.
5. Nauczyciele bibliotekarze zobowi zani s prowadzi polityk gromadzenia zbiorów,
kieruj c si zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analiz obowi zuj cych w szkole
programów i ofert rynkow oraz mo liwo ciami finansowymi szkoły.
6. Godziny otwarcia biblioteki i czytelni, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki
przeprowadzania zaj
dydaktycznych w czytelni oraz zamawiania przez nauczycieli
okre lonych usług bibliotecznych okre la regulamin biblioteki i czytelni.
7. Bezpo redni nadzór nad bibliotek i czytelni sprawuje dyrektor szkoły.
8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników uj te s w przydziale czynno ci i planie
pracy biblioteki.
9. Wydatki biblioteki pokrywane s z bud etu szkoły lub dotowane przez rad rodziców
i innych ofiarodawców.
10. Biblioteka szkoły współpracuje z innymi bibliotekami poprzez:
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1) współprac ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Szkół Polskich;
2) udział w konferencjach, sesjach i szkoleniach organizowanych przez Bibliotek
Pedagogiczn w Szczecinie;
3) współprac z Ksi nic Pomorsk ;
4) współprac z bibliotekami innych szkół.
§ 94.
Zespoły pracuj ce w szkole i zasady ich pracy.
1. W szkole działaj nast puj ce zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze,
przedmiotowe,
problemowo – zadaniowe, do udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz zespół nauczycieli realizuj cych program matury mi dzynarodowej.
2. Wszystkie zebrania zespołów s protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny by opracowane do ko ca wrze nia,
a dokumenty przekazane dyrektorowi szkoły.
§ 95.
Zespoły oddziałowe oraz zespół nauczycieli realizuj cych program matury
mi dzynarodowej.
1. W szkole istniej zespoły nauczycieli nauczaj cych w jednym oddziale (zespoły
oddziałowe). Jednym z zada zespołu jest stworzenie zestawu programów nauczania
obowi zuj cego w danym oddziale.
2. W szkole działa zespół nauczycieli realizuj cy program matury mi dzynarodowej. Zespół
tworz nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczanych w ramach programu matury
mi dzynawowej w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.
Zadania zespołu to:
1) bie ca ocena realizacji programów nauczania;
2) bie ca ocena post pów uczniów bior cych udział w programie matury
mi dzynarodowej;
3) ustalenie wewn trznego kalendarza okre laj cego wszystkie terminy zwi zane
z ocenianiem wewn trznym i zewn trznym;
4) okre lenie zakresu współpracy szkoły z instytucjami pozaszkolnymi;
5) okre lenie bie cych i długoterminowych potrzeb zwi zanych z realizacj programu np.:
doposa enie gabinetów przedmiotowych, uzupełnienie zasobów bibliotecznych w
podr czniki, czasopisma, itp.;
6) ustalenie listy podr czników i materiałów ródłowych niezb dnych do realizacji
programu w kolejnym roku realizacji programu;
7) okre lenie zasad współpracy pomi dzy nauczycielami przedmiotowymi a nauczycielami
teorii wiedzy oraz CAS;
8) przeprowadzanie bie cych szkole zwi zanych z wdra aniem misji i filozofii IB, zasad
nadzorowania samodzielnej pracy badawczej ucznia, zmian wprowadzanych przez
International Baccalaureate® w programach przedmiotowych;
9) udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez International
Baccalaureate® lub inne podmioty do tego uprawnione;
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10) współpraca zespołów przedmiotowych w ramach poszczególnych grup (okre lenie
kryteriów oceniania, programów nauczania, materiałów ródłowych).
§ 96.
Zespół wychowawczy.
1. W szkole działa zespół wychowawczy zwany komisj wychowawcz . Członkowie komisji
wychowawczej wybieraj spo ród siebie przewodnicz cego, za koordynatorem wszelkich
działa jest pedagog szkolny.
2. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny by
zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców
oraz uwzgl dnia zało enia programu wychowawczego szkoły;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej.
3. Komisja spotyka si jeden raz w semestrze lub cz ciej (w razie zaistniałych problemów
wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora szkoły.
§ 97.
Zespoły przedmiotowe
1. W szkole działaj nast puj ce zespoły przedmiotowe:
1) j zyka polskiego;
2) j zyka angielskiego;
3) j zyka niemieckiego;
4) historii i wiedzy o społecze stwie;
5) matematyki;
6) fizyki i astronomii;
7) chemii;
8) biologii;
9) geografii i podstaw przedsi biorczo ci;
10) informatyki;
11) nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli wiedzy o kulturze;
12) wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego;
13) religii, filozofii i etyki.
2. Zespół przedmiotowy tworz nauczyciele danych przedmiotów. Dyrektor szkoły wskazuje
lidera danego zespołu na dany rok szkolny.
3. Zadania zespołu to:
1) wybór programów nauczania danego przedmiotu oraz dobór podr czników;
2) zaplanowanie przedsi wzi pozalekcyjnych zwi zanych z danym przedmiotem takich
jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie diagnoz i próbnych egzaminów
oraz opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowa uczniów do startów w olimpiadach i konkursach, oraz do
egzaminów próbnych i maturalnych;
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
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4. Zespoły przedmiotowe spotykaj si dwa razy w semestrze. Ostatnie zebranie powinno
w tematyce uwzgl dni organizacj pracy w przyszłym roku szkolnym.
§ 98.
Zespoły problemowo-zadaniowe
1. Zespoły te zostaj powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora szkoły.
2. Prac zespołu kieruje przewodnicz cy.
3. Przewodnicz cy ustala harmonogram spotka i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zada .
§ 98a.
Zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1. Zespoły powołane przez dyrektora szkoły do udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w terminie do 30 wrze nia ka dego roku szkolnego opracowuj plany działa
wspieraj cych ucznia.
2. Zespoły, o których mowa w ust. 1 dokonuj oceny efektywno ci pomocy psychologicznopedagogicznej, udzielanej w ustalonym okresie, w tym efektywno ci prowadzonych zaj .
§ 99.
Wicedyrektorzy.
1. Po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organu prowadz cego
dyrektor szkoły powołuje wicedyrektorów szkoły.
2. Liczba wicedyrektorów uzale niona jest od mo liwo ci organizacyjnych szkoły i zale y
od decyzji organu prowadz cego szkoł .
3. Zakres obowi zków wicedyrektorów opisany został w § 125. Zakres obowi zków
wicedyrektorów. Podział zada pomi dzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku
utworzenia wi cej ni jednego stanowiska okre la dyrektor szkoły.
§ 100.
W szkole mog działa stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest
działalno wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalno ci dydaktycznej,
wychowawczej i opieku czej szkoły. Zgod na podj cie działalno ci przez ww. stowarzyszenia
i organizacje, wyra a dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalno ci oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
ROZDZIAŁ IX
WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
(nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej)
§ 101.
1. Ocenianiu podlegaj :
1) osi gni cia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
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2. Ocenianie osi gni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania
wewn trzszkolnego.
3. Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga
edukacyjnych wynikaj cych z podstawy programowej, okre lonej w odr bnych przepisach
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzgl dniaj cych t podstaw oraz
formułowaniu oceny.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współ ycia społecznego
i norm etycznych oraz obowi zków ucznia okre lonych w statucie szkoły.
5. Ocenianie wewn trzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
post pach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o post pach, trudno ciach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej.
6. Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb dnych do uzyskania
poszczególnych
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych
i dodatkowych zaj edukacyjnych;
2) ocenianie bie ce i ustalanie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych oraz
dodatkowych zaj edukacyjnych oraz ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyj tych w szkole;
3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych według skali, o której mowa w § 104. ust. 1 oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 114. ust. 5;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wy szych ni przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych zaj
edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o post pach i trudno ciach ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacj , w jakim stopniu ucze spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela. Ocena nie jest kar ani nagrod .
§ 102.
1. W ocenianiu obowi zuj zasady:
1) zasada systematycznego oceniania – ucze oceniany jest na bie co i systematycznie;
ocena ródroczna i roczna nie jest redni ocen cz stkowych;
2) zasada jawno ci kryteriów – ucze
i jego rodzice (prawni opiekunowie)
s poinformowani o kryteriach oceniania, zakresie materiału z ka dego przedmiotu oraz
formach pracy podlegaj cych ocenie;
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3) zasada ró norodno ci oceniania wynikaj ca ze specyfiki ka dego przedmiotu;
4) zasada ró nicowania wymaga – zadania stawiane uczniom powinny mie zró nicowany
poziom trudno ci i dawa mo liwo uzyskania wszystkich ocen;
5) zasada otwarto ci i elastyczno ci – wewn trzszkolne ocenianie podlega weryfikacji
i modyfikacji w oparciu o okresow ewaluacj .
§ 103.
Jawno oceny.
1. Nauczyciele, ucz cy dany oddział, na pocz tku roku szkolnego przedstawiaj uczniom
wybrany lub opracowany przez siebie program nauczania w danej klasie, uwzgl dniaj cy
specyfik zespołu klasowego.
2. Nauczyciele na pocz tku roku szkolnego informuj uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych ródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych,
wynikaj cych z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych;
4) skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Wymienione w ust. 2 informacje dost pne s w czytelni szkoły.
4. Oceny s jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) przez cały
okres nauki w szkole (zasada ta dotyczy równie uczniów pełnoletnich).
5. Na pro b ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucze
i jego rodzice (prawni opiekunowie) mog otrzyma do wgl du. Na pro b ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalaj cy ocen powinien j krótko uzasadni .
6. Sprawdzone i ocenione prace, o których mowa w ust. 5, nauczyciel udost pnia rodzicom
ucznia do wgl du w czasie indywidualnych konsultacji w terminie uzgodnionym z rodzicem.
§ 104.
Tryb oceniania i skala ocen osi gni

edukacyjnych ucznia.

1. Oceny bie ce, klasyfikacyjne ródroczne i klasyfikacyjne roczne z zaj edukacyjnych ustala
si według nast puj cej skali, z nast puj cymi skrótami literowymi:
1) ocena celuj cy
- 6 - cel;
2) ocena bardzo dobry
- 5 - bdb;
3) ocena dobry
- 4 - db;
4) ocena dostateczny
- 3 - dst;
5) ocena dopuszczaj cy
- 2 - dop;
6) ocena niedostateczny
- 1 - ndst.
2. Dopuszcza si stosowanie znaków „ + ” „ - ” w bie cym ocenianiu.
3. W ocenianiu bie cym, oprócz ocen w skali od 1 do 6, dopuszcza si procentowy lub
punktowy zapis osi gni edukacyjnych ucznia.
4. Oceny bie ce odnotowuje si w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, ródroczne oceny
klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym w formie słownej, skróconej, zgodnie z zapisami
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w ust. 1. Ko cowe oceny klasyfikacyjne odnotowuje si w dzienniku lekcyjnym i arkuszach
ocen uczniów w formie słownej, w pełnym brzmieniu, zgodnie z zapisami w ust. 1.
5. Informacje o osi gni ciach i post pach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na
bie co, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebra klasowych odbywaj cych si
według harmonogramu opracowanego przez dyrekcj
szkoły, a tak e podczas
indywidualnych konsultacji z nimi.
6. Formami pracy ucznia podlegaj cymi ocenie s :
1) Prace pisemne:
a) kartkówka dotycz ca materiału z maksymalnie trzech ostatnich tematów realizowanych
podczas maksymalnie pi ciu lekcji; nie musi by zapowiadana,
b) sprawdzian obejmuj cy wi ksz parti materiału okre lon przez nauczyciela z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; termin winien by odnotowany w dzienniku
lekcyjnym,
c) praca klasowa obejmuj ca wi ksz parti materiału okre lon przez nauczyciela z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; trwa co najmniej jedn jednostk lekcyjn ;
termin winien by odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
d) diagnozy przeprowadzane w ostatnim tygodniu roku szkolnego w klasach pierwszych
i drugich; w takim przypadku zespół nauczycieli przedmiotu decyduje czy wystawi
oceny z diagnozy; je li wystawi oceny, zostan one wpisane jako oceny cz stkowe we
wrze niu kolejnego roku szkolnego,
e) diagnozy bie ce przeprowadzane w ci gu roku szkolnego w ramach lekcji danych
zaj edukacyjnych; w takim przypadku zespół nauczycieli przedmiotu decyduje czy
wystawi oceny z diagnozy; je li wystawi oceny, zostan one wpisane do dziennika
lekcyjnego jako oceny cz stkowe;
2) praca i aktywno na lekcji;
3) odpowied ustna;
4) praca projektowa w tym praca badawcza;
5) raporty sporz dzone po wykonaniu do wiadczenia;
6) zadanie zrealizowane w formie elektronicznej;
7) praca domowa;
8) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
9) twórcze rozwi zywanie problemów;
10) sprawdziany sprawno ci fizycznej.
§ 105.
1. Ocena bie ca:
1) bie ce ocenianie wynikaj ce z przedmiotowych systemów oceniania winno by
dokonywane systematycznie;
2) ucze powinien zosta oceniony z ka dej sprawno ci charakterystycznej dla danego
przedmiotu;
3) uzasadnienie powinno by sformułowane w sposób yczliwy dla ucznia i powinno
uwzgl dnia jego wysiłek w uzyskaniu osi gni edukacyjnych;
4) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasad pierwsze stwa zalet;
5) nauczyciel ocenia ró ne formy aktywno ci ucznia, o których mowa w § 104. ust. 6.
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§ 106.
1. Zasady przeprowadzania prac pisemnych:
1) praca klasowa jest obligatoryjna na zaj ciach j zyka polskiego, j zyka obcego
nowo ytnego realizowanego w zakresie rozszerzonym oraz matematyki; przeprowadzanie
pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzale nione od uznania nauczyciela;
2) pisemne prace klasowe obejmuj wi ksze partie materiału, trwaj co najmniej 1 jednostk
lekcyjn i mog by poprzedzone lekcj powtórzeniow ;
3) pisemne sprawdziany i prace klasowe musz by zapisane w dzienniku z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel – w porozumieniu z uczniami
- mo e zmieni termin sprawdzianu lub pracy klasowej, z naruszeniem pkt 3 i pkt 9;
5) ze sprawdzianu lub pracy klasowej ucze mo e uzyska wi cej ni jedn ocen , ale
informacja o tym musi zosta podana w momencie zapowiedzenia danego sprawdzianu lub
pracy klasowej;
6) pisemne sprawdziany i prace klasowe powinny by sprawdzone i omówione z uczniami w
ci gu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i przed klasyfikacj ródroczn i roczn ;
termin ten mo e zosta przedłu ony o czas nieobecno ci nauczyciela w szkole; nauczyciel
w porozumieniu z uczniami mo e w szczególnych przypadkach przedłu y ten czas, ale
nie dłu ej ni do czterech tygodni; je li termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie
wpisuje ocen niedostatecznych;
7) ucze , który opu cił sprawdzian lub prac klasow z przyczyn usprawiedliwionych
nieobecno ci, mo e j napisa w ci gu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; termin
i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłóca procesu nauczania pozostałych uczniów;
8) ucze , który otrzymał ocen niedostateczn ze sprawdzianu lub pracy klasowej mo e j
poprawi , po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem, w ci gu dwóch tygodni od
dnia otrzymania tej oceny;
9) w ci gu jednego tygodnia ucze mo e pisa maksymalnie trzy pisemne sprawdziany lub
prace klasowe, jedn w danym dniu; limit ten nie dotyczy pisemnych sprawdzianów i prac
klasowych z j zyków obcych;
10) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych ustalaj zespoły przedmiotowe; s one
jednolite dla danego zespołu i zapisane w Przedmiotowym Systemie Oceniania;
11) je eli ucze nie we mie udziału w pisemnym sprawdzianie lub pracy klasowej z przyczyn
nieusprawiedliwionych nieobecno ci, nauczyciel wpisuje mu ocen niedostateczn za dan
prac pisemn , bez mo liwo ci jej poprawienia;
12) je eli podczas pisemnego sprawdzianu lub pracy klasowej nauczyciel stwierdzi
niesamodzielno
pracy ucznia, ma prawo przerwa mu pisanie i wystawi ocen
niedostateczn bez mo liwo ci jej poprawiania.
§ 107.
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
1. Ucze
ma prawo zgłosi przed lekcj nieprzygotowanie w liczbie okre lonej
w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie cz ciej ni dwa razy w semestrze,
a w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w tygodniu
– nie cz ciej ni jeden raz w semestrze, z zastrze eniem ust. 2.
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2. Ucze klasy programowo najwy szej, w drugim semestrze mo e zgłosi jedno
edukacyjnych
nieprzygotowanie niezale nie od ilo ci godzin lekcyjnych danych zaj
w tygodniu.
3. Nie ocenia si ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłu szej (co najmniej
dwutygodniowej) usprawiedliwionej nieobecno ci. Zapis ten nie dotyczy prac pisemnych
zapowiedzianych w trakcie obecno ci ucznia w szkole.
4. W szczególnych przypadkach na pro b dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga szkolnego
nauczyciel danych zaj edukacyjnych uwzgl dnia dodatkowe nieprzygotowanie ucznia do
lekcji.
5. W szkole funkcjonuje „Szcz liwy numerek” – ucze , który jest zapisany w dzienniku
klasowym pod numerem wylosowanym danego dnia przez przedstawiciela samorz du
uczniowskiego ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej lub kartkówki.
§ 108.
Wymagania edukacyjne.
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane s w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzgl dnieniem specyfiki klasy i mo liwo ci edukacyjnych uczniów
w danym oddziale.
2. W klasyfikacji rocznej stopie celuj cy otrzymuje ucze , który spełnia przynajmniej jeden
z wymienionych poni ej warunków:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiej tno ci okre lony programem nauczania
przyj tym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje si zdobytymi
wiadomo ciami;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje si zdobytymi
wiadomo ciami w
rozwi zywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
uwzgl dnionych w programie przyj tym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje
rozwi zania nietypowe, rozwi zuje tak e zadania wykraczaj ce poza program
opracowany przez nauczyciela;
3) osi ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikuj c si do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne
porównywalne sukcesy i osi gni cia.
3. W klasyfikacji rocznej stopie bardzo dobry otrzymuje ucze , który:
1) opanował wiadomo ci i umiej tno ci okre lone programem nauczania przyj tym przez
nauczyciela w danej klasie w stopniu bardzo dobrym okre lonym w przedmiotowym
systemie oceniania;
2) rozwi zuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne obj te programem
nauczania przyj tym przez nauczyciela, potrafi zastosowa posiadan wiedz do
rozwi zywania zada i problemów w nowych sytuacjach.
4. W klasyfikacji rocznej stopie dobry otrzymuje ucze , który:
1) opanował wiadomo ci i umiej tno ci okre lone programem nauczania przyj tym przez
nauczyciela w danej klasie w stopniu dobrym okre lonym w przedmiotowym systemie
oceniania;
2) poprawnie stosuje wiadomo ci, rozwi zuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne (z uwzgl dnieniem rozszerze programowych).
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5. W klasyfikacji rocznej stopie dostateczny otrzymuje ucze , który:
1) opanował wiadomo ci i umiej tno ci okre lone programem nauczania przyj tym przez
nauczyciela w danej klasie w stopniu dostatecznym w przedmiotowym systemie
oceniania;
2) rozwi zuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o rednim stopniu
trudno ci (z uwzgl dnieniem rozszerze programowych).
6. W klasyfikacji rocznej stopie dopuszczaj cy otrzymuje ucze , który:
1) ma trudno ci z opanowaniem zagadnie uj tych w podstawie programowej, ale braki te
nie przekre laj mo liwo ci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ci gu dalszej nauki
(z wyj tkiem uczniów klas programowo
najwy szych);
2) rozwi zuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudno ci (z uwzgl dnieniem rozszerze programowych).
7. W klasyfikacji rocznej stopie niedostateczny otrzymuje ucze , który:
1) nie opanował wiadomo ci i umiej tno ci uj tych w podstawie programowej, a braki
w wiadomo ciach i umiej tno ciach uniemo liwiaj dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwy szych) oraz nie jest w stanie
rozwi za (wykona ) zada o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudno ci
(z uwzgl dnieniem rozszerze programowych).
8. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny by opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
9. Nauczyciel jest obowi zany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania
edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych, wynikaj cych
z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym
wymaganiom.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y w szczególno ci bra pod uwag
wysiłek wkładany przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze
specyfiki tych zaj .
11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zaj wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej, drugiego j zyka obcego na podstawie opinii o ograniczonych mo liwo ciach
uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach, wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej opinii.
12. Ucze zwolniony z zaj wymienionych w ust. 11 jest obowi zany by obecny na lekcji, je li
zaj cia te wypadaj w rodku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadaj one na ostatnie lub
pierwsze godziny lekcyjne ucze mo e by zwolniony z obecno ci na tych lekcjach po
przedstawieniu pisemnej pro by rodziców.
13. W przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych, o których mowa w ust 9, mo e nast pi na podstawie tego
orzeczenia.
14. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony/a”.
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15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wad słuchu, z gł bok dysleksj
rozwojow , z afazj , z niepełnosprawno ciami sprz onymi lub z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego j zyka obcego. Zwolnienie mo e dotyczy cz ci lub
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
§ 109.
Klasyfikacja ródroczna, roczna i ko cowa.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Rok szkolny trwa od 1 wrze nia do 31 sierpnia nast pnego roku.
Zaj cia dydaktyczno-wychowawcze dziel si na dwa semestry:
I semestr – zaczyna si 1 wrze nia, a ko czy w najbli szy pi tek przypadaj cy po 9
dniach zaj dydaktyczno-wychowawczych odbywaj cych si po 1 stycznia,
II semestr - trwa od pierwszego dnia zaj dydaktyczno-wychowawczych przypadaj cego
po zako czeniu pierwszego semestru do ostatniego pi tku czerwca. W klasach
programowo najwy szych II semestr ko czy si w dniu wyznaczonym przez Ministra
Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego.
Klasyfikowanie ródroczne polega na okresowym podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia z zaj edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
Klasyfikowanie ródroczne przeprowadza si na koniec I semestru.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu rocznych osi gni edukacyjnych uczniów
z obu semestrów w danym roku szkolnym i przeprowadza si j na koniec II semestru.
Oceny klasyfikacyjne ustalaj nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne na
podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzgl dnieniem oceny bie cej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego
sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
W oddziałach, w których zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizacja zaj
edukacyjnych na poziomie podstawowym ko czy si w 1 semestrze, a nast pnie te zaj cia
edukacyjne realizowane s w zakresie rozszerzonym roczna ocena klasyfikacyjna zostaje
ustalona poprzez obliczenie redniej wa onej. ródroczna ocena klasyfikacyjna otrzymuje
wtedy wag 0,4, natomiast ocena za drugi semestr otrzymuje wag 0,6.
W przypadku gdy zaj cia edukacyjne z t sam grup uczniów prowadzi wi cej ni jeden
nauczyciel (na przedmiotach uzupełniaj cych czyli przyrodzie oraz historii i społecze stwie)
ródroczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest osobno przez ka dego nauczyciela,
natomiast roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez nauczycieli poprzez obliczenie
redniej arytmetycznej z ocen wystawionych przez ka dego z nauczycieli za opanowanie
wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z t cz ci danych zaj edukacyjnych, która była
przez niego nauczana.
W przypadkach opisanych w ust 7. i 8. niniejszego paragrafu ostateczna roczna ocena
klasyfikacyjna zostaje zaokr glona do warto ci oceny w skali uj tej w § 104 ust. 1
niniejszego statutu.
Na miesi c przed ródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne informuj ucznia o przewidywanej
dla niego ródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i s zobowi zani do wpisania tej
oceny jako przewidywanej oceny ródrocznej w dzienniku lekcyjnym.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku gdy zaj cia edukacyjne z t sam grup uczniów prowadzi wi cej ni jeden
nauczyciel (na przedmiotach uzupełniaj cych czyli przyrodzie oraz historii i społecze stwie),
ka dy z nich informuje ucznia o przewidywanej ródrocznej niedostatecznej ocenie
klasyfikacyjnej za opanowanie wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z t cz ci danych
zaj edukacyjnych, która była nauczana przez danego nauczyciela.
Wychowawca klasy zobowi zany jest przekaza przynajmniej jednemu z rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej niedostatecznej ródrocznej
ocenie klasyfikacyjnej podczas spotkania z rodzicami.
Na miesi c przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne informuj ucznia o przewidywanej dla niego
rocznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuj ten fakt w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca
informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania i odnotowuje ten
fakt w dzienniku lekcyjnym.
W przypadku gdy dane zaj cia edukacyjne z t sam grup uczniów prowadzi wi cej ni
jeden nauczyciel (na przedmiotach uzupełniaj cych czyli przyrodzie oraz historii
i społecze stwie), s oni zobowi zani do wspólnego ustalenia oceny przewidywanej z danych
zaj edukacyjnych.
Wychowawca klasy zobowi zany jest przekaza w formie pisemnej przynajmniej jednemu
z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania podczas spotkania
z rodzicami. Rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni ucze
po wiadcza zapoznanie si z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi oraz
przewidywan roczn ocen zachowania własnor cznym podpisem. W razie nieobecno ci
rodzica (opiekuna prawnego) ucznia na spotkaniu z wychowawc , wychowawca przekazuje
pisemn informacj o przewidywanych ocenach do rodzica (opiekuna prawnego) za
po rednictwem ucznia i egzekwuje zwrot podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego)
pisemnej informacji.
Je eli w wyniku klasyfikacji ródrocznej stwierdzono, e poziom osi gni edukacyjnych
ucznia uniemo liwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wy szej,
szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesi cy od
klasyfikacji ródrocznej poprzez:
1) wspólne omówienie przez nauczyciela danych zaj edukacyjnych i ucznia zakresu
braków w osi gni ciach edukacyjnych;
2) wskazanie przez nauczyciela danych zaj edukacyjnych działa ucznia niezb dnych do
poprawienia osi gni edukacyjnych;
3) uzgodnienie przez nauczyciela danych zaj edukacyjnych i ucznia wspólnych działa
nauczyciela i ucznia prowadz cych do poprawy osi gni ucznia;
4) wskazanie przez nauczyciela danych zaj edukacyjnych innych form pracy z danego
przedmiotu, organizowanych na terenie szkoły (np. konsultacji nauczycieli danych zaj
edukacyjnych, dodatkowych zaj pozalekcyjnych itp.), podczas których ucze b dzie
mógł doskonali swoje umiej tno ci i wiedz .
W przypadku nieklasyfikowania ródrocznego z jednego lub kilku przedmiotów, albo
z w tków tematycznych realizowanych przez jednego z nauczycieli na przedmiotach
uzupełniaj cych, czyli przyrodzie oraz historii i społecze stwie, ucze jest zobowi zany do
zaliczenia wymaga edukacyjnych z I semestru nie pó niej ni do ko ca marca,
w uzgodnieniu z nauczycielem danych zaj edukacyjnych.
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18.
19.

W przypadku nie zaliczenia wymaga opisanych w ust. 17, ucze mo e podczas klasyfikacji
rocznej otrzyma co najwy ej ocen dopuszczaj c .
Na klasyfikacj ko cow składaj si roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwy szej i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowi zkowych zaj
edukacyjnych, których realizacja zako czyła si w klasach
programowo ni szych.
§ 110.
Tryb i warunki uzyskiwania wy szej ni przewidywana rocznej oceny z zaj
edukacyjnych.

1. Za przewidywan ocen roczn przyjmuje si ocen zaproponowan przez nauczyciela
zgodnie z § 109. ust. 9 statutu szkoły.
2. Przewidywana ocena ma charakter oceniania kształc cego, ma za zadanie dostarczy
uczniom informacji na temat tego, co ju osi gn li, a co jeszcze musz zrobi , aby uzyska
okre lony wynik.
3. Przewidywana ocena nie jest ostateczn ocen klasyfikacyjn , mo e ulec podwy szeniu,
a w szczególnych przypadkach obni eniu (nawet do oceny niedostatecznej).
4. Ucze mo e ubiega si o podwy szenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopie .
5. Warunki ubiegania si ucznia o uzyskanie oceny wy szej ni przewidywana:
1) frekwencja na zaj ciach z danego przedmiotu nie ni sza ni 80% w przeci gu całego
roku szkolnego, nie dotyczy to uczniów przebywaj cych w ci gu roku szkolnego na
długotrwałym zwolnieniu lekarskim;
2) wszystkie opuszczone zaj cia danego przedmiotu s usprawiedliwione;
3) przyst pienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów i prac
klasowych;
4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.
6. Nauczyciel przedmiotu wyra a zgod na przyst pienie do poprawy oceny w przypadku
spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 5, z zastrze eniem ust. 7.
7. W przypadku gdy przewidywana ocena jest ocen niedostateczn , ucze mo e nie spełnia
wszystkich warunków z ust.5.
8. Ucze ubiegaj cy si o podwy szenie oceny zwraca si z pisemn pro b w formie podania
do nauczyciela, który wystawił ocen , w ci gu 3 dni roboczych od ostatecznego terminu
poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5,
z zastrze eniem ust. 7, pro ba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na
podaniu przyczyn jej odrzucenia.
10. Ucze , który uzyskał zgod nauczyciela na przyst pienie do poprawy, najpó niej na 7 dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przyst puje do, przygotowanego
przez nauczyciela przedmiotu, dodatkowego sprawdzianu pisemnego lub pracy klasowej,
obejmuj cego tylko zagadnienia ocenione poni ej jego oczekiwa .
11. Pisemny sprawdzian lub praca klasowa, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem
oceniania, zostaje doł czony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu.
12. Poprawa oceny rocznej mo e nast pi jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na co najmniej 90 % punktów mo liwych do uzyskania.
13. W przypadku niepoprawienia oceny wynik sprawdzianu traktowany jest jako ocena bie ca.
51

§ 111.
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Ucze mo e by niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych,
je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej połow
czasu
przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania. Ucze mo e by tak e
nieklasyfikowany z w tków tematycznych realizowanych przez jednego z nauczycieli na
przedmiotach uzupełniaj cych, czyli przyrodzie oraz historii i społecze stwie, je eli brak jest
podstaw do ustalenia ródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia na
zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej połow czasu przeznaczonego na te zaj cia.
2. Ucze niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego w klasyfikacji rocznej z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecno ci lub na pro b jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody
rady pedagogicznej ucze nie jest promowany do klasy programowo wy szej lub nie ko czy
szkoły.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, musi by uzasadniony i wskazywa wiarygodne
przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecno ci ucznia. Wniosek składa si w sekretariacie
szkoły najpó niej na dzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie :
1) ucze realizuj cy na podstawie odr bnych przepisów indywidualny tok nauki;
2) ucze spełniaj cy obowi zek nauki poza szkoł .
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły, z zastrze eniem ust. 7 i 8.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pó niej ni w dniu poprzedzaj cym dzie
zako czenia rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych.
9. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny składa si z cz ci pisemnej i ustnej, z wyj tkiem egzaminu
z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mie przede wszystkim form zada praktycznych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3, 5 pkt 1 przeprowadza
nauczyciel danych zaj edukacyjnych w obecno ci wskazanego przez dyrektora szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowi zku
szkolnego lub obowi zku nauki poza szkoł . W skład komisji wchodz :
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciele zaj
edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
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13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si protokół zawieraj cy imiona
i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11 lub skład komisji, o której mowa w ust.12,
termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania ( wiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu
klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu doł cza si pisemne prace ucznia oraz
zwi zł informacj o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi zał cznik do arkusza
ocen ucznia.
15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zaj edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrze eniem ust. 16 oraz § 112.
16. Ucze , któremu, przy uwzgl dnieniu wyników egzaminów klasyfikacyjnych rocznych,
ustalono jedn lub dwie oceny niedostateczne, mo e przyst pi do egzaminu lub egzaminów
poprawkowych.
§ 112.
Egzamin poprawkowy.
1. Ka dy ucze , który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocen niedostateczn z jednych lub
dwóch obowi zkowych zaj
edukacyjnych, mo e zdawa egzamin lub egzaminy
poprawkowe z tych zaj .
2. Egzamin poprawkowy składa si z cz ci pisemnej i ustnej, z wyj tkiem egzaminu
z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów
egzamin powinien mie przede wszystkim form zada praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zako czenia rocznych
zaj dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. W jednym dniu ucze mo e zdawa egzamin tylko z jednego przedmiotu.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodz :
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy inne kierownicze stanowisko – jako
przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne – jako egzaminuj cy;
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne – jako członek
komisji.
6. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpó niej na dzie
przed egzaminem poprawkowym. Stopie
trudno ci pyta
powinien odpowiada
wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 108. ust. 1 według pełnej skali ocen.
7. Nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne mo e by zwolniony z udziału w pracy
komisji na własn pro b lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadz cego
takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
nast puje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si protokół zawieraj cy skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocen ustalon przez
komisj .
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9. Do protokołu zał cza si pisemne prace ucznia i zwi zł informacj o ustnych odpowiedziach
ucznia.
10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocen ostateczn z zastrze eniem
§ 113. ust. 11.
11. Ucze , który z przyczyn losowych nie przyst pił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
12. Ucze , który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klas
z zastrze enie ust. 13.
13. Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu
etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy szej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych, pod warunkiem e
te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wy szej.
14. Pełnoletni ucze lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia nieletniego składaj podanie do
dyrektora szkoły z pro b o promowanie do klasy programowo wy szej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych (pod warunkiem e
te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wy szej) w dniu przyst pienia do ostatniego egzaminu poprawkowego.
Dyrektor podaje tre podania do decyzji rady pedagogicznej na jej plenarnym spotkaniu
przed rozpocz ciem roku szkolnego lub w przypadku opisanym w ust. 11 na najbli szym
spotkaniu rady pedagogicznej.

§ 113.
Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci w trybie odwoławczym
(w wyniku wniesienia zastrze e ).
1. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zgłosi zastrze enia do dyrektora
szkoły, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia mog
by zgłoszone w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu
ustalania tej oceny, powołuje komisj , która przeprowadza sprawdzian wiadomo ci
i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn ocen
klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych.
3. W skład komisji wchodz :
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy inne kierownicze stanowisko – jako
przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadz cy takie same
zaj cia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mo e by zwolniony z udziału w pracy komisji
na własn pro b lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne,
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5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

z tym e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast puje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
Sprawdzian przeprowadza si nie pó niej ni w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrze e ,
o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych nie mo e by
ni sza od ustalonej wcze niej oceny.
Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyj tkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, która mo e by zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
Z prac komisji sporz dza si protokół zawieraj cy skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania sprawdzaj ce, wynik sprawdzianu oraz ustalon ocen . Protokół stanowi zał cznik
do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, doł cza si pisemne prace ucznia i zwi zł
informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Przepisy ust. 1 - 10 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym e termin
zgłoszenia zastrze e wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
§ 114.
Ocena zachowania.

1. Ocena zachowania ucznia odbywa si w oparciu o jego funkcjonowanie na terenie szkoły oraz
w czasie zaj (imprez), podczas których ucze pozostaje pod opieka szkoły lub reprezentuje
j , bez wzgl du na czas i miejsce ich trwania.
2. Je eli szkoła uzyska udokumentowane informacje o zachowaniu ucznia w sytuacjach innych
ni opisane w ust. 1, wychowawca mo e je uwzgl dni przy wystawieniu oceny zachowania.
3. Wychowawca na pocz tku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie a tak e kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia w szczególno ci:
1) wywi zywanie si z obowi zków ucznia;
2) post powanie zgodne z dobrem społeczno ci szkolnej;
3) dbało o honor i tradycje szkoły;
4) dbało o pi kno mowy ojczystej;
5) dbało o bezpiecze stwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) aktywno szkoln i pozaszkoln ;
9) przestrzeganie zasad rzetelno ci uj tych w Zasadach post powania w sytuacji łamania
praw autorskich i niesamodzielnej pracy uczniów.
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5. ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si według nast puj cej skali,
z podanymi skrótami:
1) wzorowe
- wz;
2) bardzo dobre
- bdb;
3) dobre
- db;
4) poprawne
- popr;
5) nieodpowiednie
- ndp;
6) naganne
- ng.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zaj
edukacyjnych i promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szkoły,
z zastrze eniem ust. 15.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni wpływ stwierdzonych zaburze lub odchyle
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
8. Uczniowi realizuj cemu na podstawie odr bnych przepisów indywidualny tok lub
program nauki ze wszystkich przedmiotów i uczniowi spełniaj cemu obowi zek nauki poza
szkoł nie ustala si oceny zachowania.
9. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zgłosi zastrze enia do dyrektora szkoły,
je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia mog by zgłoszone
w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych.
10. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny,
powołuje komisj , która ustala roczn ocen klasyfikacyjn w drodze głosowania zwykł
wi kszo ci głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodnicz cego
komisji.
11. W skład komisji wchodz :
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodnicz cy komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel rady samorz du uczniowskiego;
6) przedstawiciel rady rodziców.
12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisj jest ostateczna.
13. Z prac komisji sporz dza si protokół zawieraj cy skład komisji, termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania, ustalon ocen zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi
zał cznik do arkusza ocen ucznia.
14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, bierze si pod uwag wpływ stwierdzonych zaburze na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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15. Rada pedagogiczna mo e podj uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wy szej
lub nie uko czeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rz du ustalono w
naszej szkole nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.
16. Uchwał o niepromowaniu ucznia do wy szej klasy lub nieuko czeniu szkoły przez ucznia,
który otrzymał co najmniej dwa razy z rz du ocen nagann zachowania podejmuje si
w przypadkach, gdy wyst piło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekcewa cy stosunek do obowi zków oraz brak poprawy mimo wcze niej
zastosowanych statutowych kar porz dkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowi zkowych zaj w liczbie przekraczaj cej
30 % godzin przeznaczonych na te zaj cia;
3) systematyczne naruszanie nietykalno ci fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły;
4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
5) wiadome naruszanie godno ci, maj ce charakter zn cania si ;
6) popełnienie czynów karalnych w wietle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie si do członków społeczno ci szkolnej, u ywanie słów wulgarnych
i obra liwych.
§ 115.
Tryb ustalania oceny zachowania.
1. Ucze ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami oceny zachowania.
Ocen t przedkłada do wgl du tylko wychowawcy – powinna ona by brana pod uwag
przy ustalaniu oceny ródrocznej i rocznej.
2. Samorz d klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocen zachowania dla
poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ostateczn ocen ustala wychowawca klasy, w oparciu o opini zespołu ucz cego dany oddział.
4. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana przez wychowawc .
5. Przewidywana roczna ocena zachowania podana jest do wiadomo ci uczniów na miesi c
przed rad klasyfikacyjn .
6. Wychowawca przedkłada radzie pedagogicznej na spotkaniu klasyfikacyjnym uzasadnienie
oceny nagannej na pi mie i uzasadnia oceny wzorowe w formie ustnej.
7. Ocena mo e by zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawc klasy w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczno ci, dotycz cych zachowania ucznia.
§ 116.
Zasady oceniania zachowania.
1. Ocena zachowania wyra a opini szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowi zków szkolnych,
jego kulturze osobistej, udziale w yciu klasy, szkoły i rodowiska, postawie wobec kolegów
i innych osób.
2. Ucze oceniany jest na podstawie czterech kryteriów:
1) stosunek do obowi zków szkolnych;
2) kultura osobista;
3) aktywno ;
4) frekwencja.
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3. Ocena zachowania uzyskana przez ucznia ustalana jest na podstawie zdobytych punktów
według podanych kryteriów. Za ka d z kategorii ucze otrzymuje od 0 do 5 punktów.
4. Kryteria szczegółowe:
1) stosunek do obowi zków szkolnych:
0 – 5 p.
a) sumienno i uczciwo ,
b) rzetelne i terminowe wywi zywanie si z zada ,
c) przestrzeganie regulaminów wewn trzszkolnych,
d) stosowanie si do polece nauczyciela,
e) dbało o honor i tradycj szkoły,
f) pracowito i stopie wykorzystywania własnego potencjału;
g) przestrzeganie zasad rzetelno ci uj tych w Zasadach post powania w sytuacji łamania
praw autorskich i niesamodzielnej pracy uczniów;
2) kultura osobista:
0 – 5 p.
a) stosowne zachowanie w szkole i poza ni ,
b) poszanowanie godno ci własnej i innych,
c) yczliwo w stosunku do kolegów , nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) dbało o bezpiecze stwo i zdrowie swoje i innych osób,
e) nieuleganie nałogom,
f) dbało o mienie szkoły i członków społeczno ci szkolnej,
g) troska o estetyk własn i otoczenia,
h) troska o kultur słowa i dyskusji,
i) tolerancja;
3) aktywno :
0 – 5 p.
a) godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
b) reprezentowanie szkoły w składzie pocztu sztandarowego,
c) inicjowanie i uczestnictwo w realizacji prac na rzecz zespołu klasowego, szkolnego
oraz organizacji pozaszkolnych,
d) udokumentowany wolontariat,
e) zaanga owanie w prac w RSU;
4) frekwencja:
0 – 5 p.
a) w zale no ci od ilo ci opuszczonych, nieusprawiedliwionych godzin przyznajemy
punkty:
0 - 1 godz.
– 5 pkt,
2 - 3 godz.
– 4 pkt,
4 - 8 godz.
– 3 pkt,
9 - 12 godz.
– 2 pkt,
13 - 16 godz.
– 1 pkt,
17 i wi cej
– 0 pkt,
b) przyjmuje si , e dwa nieusprawiedliwione spó nienia traktuje si jako jedn godzin
nieusprawiedliwion .
5. Uzyskane punkty przeliczane s na oceny według skali:
20 – 19
wzorowe,
18 – 16
bardzo dobre,
15 – 12
dobre,
11 – 10
poprawne,
9– 8
nieodpowiednie,
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

7 i poni ej
naganne.
Ucze , który uzyskał 0 pkt w jednej z kategorii, nie mo e mie zachowania wy szego ni
poprawne.
Ucze , który uzyskał 1 pkt w jednej z kategorii, nie mo e mie zachowania wy szego ni
dobre.
Ucze , który otrzymał nagan dyrektora szkoły nie mo e mie zachowania wy szego ni
nieodpowiednie.
W uzasadnionych przypadkach, wynikaj cych z wybitnych osi gni ucznia mo na ocen
z zachowania podwy szy o jedn .
Ucze , u którego stwierdzono, e jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych, b d został przyłapany na paleniu papierosów mo e uzyska maksymalnie
ocen nieodpowiedni – bez wzgl du na pozostałe kryteria.
Oceny zachowania ustalane s na koniec I semestru oraz na koniec II semestru.
Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia oceny zachowania obu semestrów.
Brane pod uwag godziny nieusprawiedliwione w poszczególnych semestrach nie s
sumowane.
Liczba punktów uzyskanych zgodnie z ust. 4 w pkt 1-3 ustalona przez zespół klasowy
i wychowawc
po zasi gni ciu opinii nauczycieli ucz cych w danym oddziale zostaje
odnotowana w dzienniku lekcyjnym. Liczb punktów uzyskanych w ust. 4, pkt 4 ustala
wychowawca.
Po wpisaniu przez wychowawc klasy przewidywanych rocznych ocen zachowania do
dziennika lekcyjnego, nauczyciele mog zgłasza uwagi i propozycje dotycz ce zachowania
i ocen, odnotowuj c je w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca uwzgl dnia je przy
wystawianiu oceny rocznej.
Na podstawie liczby uzyskanych punktów wychowawca ustala ocen zachowania.
§ 117.
Promowanie i uko czenie szkoły.

1. Ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich
obowi zkowych zaj edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
klasyfikacyjne roczne oceny wy sze od stopnia niedostatecznego, z zastrze eniem ust. 3.
2. Ucze , który nie spełnił warunków okre lonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wy szej i powtarza klas .
3. Rada pedagogiczna, uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia mo e jeden raz w ci gu
danego etapu edukacyjnego promowa ucznia do klasy programowo wy szej, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych, pod warunkiem, e
te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane
w klasie programowo wy szej.
4. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danych zaj edukacyjnych
celuj c roczn ocen klasyfikacyjn . Je eli tytuł laureata lub finalisty ucze uzyskał po
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, otrzymuje
z tych zaj celuj c ko cow ocen klasyfikacyjn .
5. Ucze realizuj cy obowi zek nauki poza szkoł nie jest klasyfikowany z wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zaj
edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia si oceny
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6.

7.

8.

9.

zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych zaj
edukacyjnych i zachowania nie
wstrzymuje promocji do klasy wy szej lub uko czenia szkoły.
Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zaj edukacyjnych redni ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj
z wyró nieniem do klasy programowo wy szej.
Ucze ko czy szkoł , je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej, na która składaj si roczne
oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwy szej oraz
roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych, których realizacja
zako czyła si w klasach programowo ni szych w szkole danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej.
Ucze ko czy szkoł z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej uzyskał z zaj
edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen
zachowania.
Rada pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie wytypowania uczniów do nagród.
§ 118.
wiadectwa szkolne i inne druki.

1. Po uko czeniu nauki w danej klasie, z wyj tkiem klasy programowo najwy szej, ucze
zale nie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje wiadectwo szkolne promocyjne
potwierdzaj ce uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wy szej. Wzory
wiadectw okre laj odr bne przepisy.
2. Po uko czeniu szkoły ucze otrzymuje wiadectwo uko czenia szkoły.
3. Absolwent szkoły, który przyst pił do egzaminu maturalnego i zdał ten egzamin, otrzymuje
wiadectwo dojrzało ci wydawane przez Okr gow Komisj Egzaminacyjn .
4. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje za wiadczenie dotycz ce przebiegu nauczania.
5. Ka dy ucze szkoły otrzymuje legitymacj szkoln , której rodzaj okre laj odr bne
przepisy. Wa no legitymacji szkolnej potwierdza si w kolejnym roku szkolnym przez
umieszczenie daty wa no ci i piecz ci urz dowej szkoły.
6. wiadectwa, za wiadczenia, legitymacje szkolne s drukami cisłego zarachowania.
7. Szkoła prowadzi imienn ewidencj wydanych legitymacji, wiadectw uko czenia szkoły,
wiadectw dojrzało ci i aneksów do tych wiadectw oraz za wiadcze .
8. wiadectwa szkolne promocyjne, wiadectwa uko czenia szkoły i za wiadczenia dotycz ce
przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania
prowadzonej przez szkoł .
9. Na wiadectwach promocyjnych mo na dokonywa sprostowa bł dów przez skre lenie
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad
skre lonymi wyrazami wła ciwych danych. Na ko cu dokumentu umieszcza si adnotacje
„dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upowa nionej przez
niego osoby oraz dat i piecz urz dow .
10. Nie dokonuje si sprostowa na wiadectwach uko czenia szkoły, wiadectwach dojrzało ci,
za wiadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegaj wymianie.
11. W przypadku utraty oryginału wiadectwa, wiadectwa dojrzało ci, odpisu ucze lub
absolwent mo e wyst pi odpowiednio do dyrektora szkoły, dyrektora okr gowej komisji
egzaminacyjnej lub Zachodniopomorskiego Kuratora O wiaty z pisemnym wnioskiem
o wydanie duplikatu.
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12. Za wydanie duplikatu wiadectwa pobiera si opłat w wysoko ci równej kwocie opłaty
skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłat wnosi si na rachunek bankowy wskazany przez
dyrektora szkoły.
13. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera si opłat w wysoko ci równej
kwocie opłaty skarbowej od po wiadczenia własnor czno ci podpisu. Opłat wnosi si na
rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
14. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie wiadectwa szkolnego.
15. Do szczególnych osi gni
ucznia, wpisywanych na wiadectwo szkolne zalicza si
osi gni cia okre lone przez Ministra Edukacji Narodowej, w rozporz dzeniu w sprawie zasad
wydawania oraz wzorów wiadectw, dyplomów pa stwowych i innych druków szkolnych,
sposobu dokonywania ich sprostowa i wydawania duplikatów, a tak e zasad legalizacji
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic oraz zasad odpłatno ci za
wykonywanie tych czynno ci.
ROZDZIAŁ X
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 119.
Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno – wychowawcz i opieku cz oraz odpowiada za
jako i wyniki tej pracy oraz bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowi zków nauczycieli nale y w szczególno ci:
1) dbało o ycie, zdrowie i bezpiecze stwo uczniów podczas zaj organizowanych przez
szkoł ;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania
danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnie ,
motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii
i sadów, wybór odpowiedniego podr cznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzie y w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno ci sumienia i szacunku dla
ka dego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide
demokracji, pokoju i przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodów, ras i wiatopogl dów;
5) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na
obowi zkowych i dodatkowych zaj ciach;
6) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu innych
niezb dnych rodków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc
w dokonaniu wyboru konkretnego modelu), dbało o pomoce i sprz t szkolny;
7) dostosowanie wymaga
edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zaj ) do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si , potwierdzone
opini publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej;
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8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiej tno ci
uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagro eniu ocen
niedostateczn według formy ustalonej w § 109. ust 8 i 10;
9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno ci i zainteresowa , m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnie i zainteresowa , przygotowanie do
udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
10) udzielanie pomocy w przezwyci aniu niepowodze szkolnych uczniów, rozpoznanie
mo liwo ci i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawc ;
11) współpraca z wychowawcami, samorz dami klasowymi i rad samorz du uczniowskiego;
12) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
13) doskonalenie umiej tno ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach
kole e skich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcj szkoły zgodnie
ze szkolnym planem WDN;
14) aktywny udział w yciu szkoły: uczestnictwo w uroczysto ciach i imprezach
organizowanych przez szkoł , opieka nad uczniami skupionymi w organizacjach, kołach
przedmiotowych, kołach zainteresowa lub innych formach organizacyjnych;
15) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dy uru zgodnie z harmonogramem
dy urów, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecno ci w pracy, punktualne
rozpoczynanie i ko czenie zaj oraz post powanie zgodne z Kodeksem Pracy;
16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów o których mowa
w § 75. ust. 1 i 2, a tak e potwierdzanie własnor cznym podpisem odbytych zaj ;
17) kierowanie si w swoich działaniach dobrem ucznia, a tak e poszanowanie godno ci
osobistej ucznia;
18) przestrzeganie tajemnicy słu bowej;
19) przestrzeganie zasad współ ycia społecznego i dbanie o wła ciwe relacje pracownicze;
20) dokonanie wyboru podr czników i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez rad pedagogiczn ;
21) uczestniczenie w przeprowadzaniu cz ci ustnej egzaminu maturalnego;
22) uczestniczenie w przeprowadzaniu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowi zany jest
realizowa :
1) zaj cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku cze, prowadzone bezpo rednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okre lonym przepisami dla danego
stanowiska;
2) inne zaj cia i czynno ci wynikaj ce z zada statutowych szkoły, w tym zaj cia
opieku cze i wychowawcze uwzgl dniaj ce potrzeby i zainteresowania uczniów, w tym
zaj cia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji
dyrektora szkoły, z wyj tkiem godzin przeznaczonych na zwi kszenie liczby godzin
obowi zkowych zaj edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
3) zaj cia i czynno ci zwi zane z przygotowaniem si do zaj , samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
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4. Nauczyciel jest obowi zany rejestrowa i rozlicza w okresach tygodniowych odpowiednio
w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zaj działania wymienione w ust. 3 pkt 1.
5. Nauczyciel jest obowi zany rejestrowa i rozlicza zaj cia i czynno ci wymienione w ust. 3
pkt 2 w okresach półrocznych w dziennikach zaj i czynno ci nauczyciela o których mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.
6. Nauczyciel ma prawo wyst pi do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na
zakup podr czników ze rodków publicznych uczniom, którzy nie spełniaj kryterium
dochodowego, okre lonego we wła ciwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych
wychowawczo, zaniedbuj cych obowi zki opieku cze, sieroctwa, bezdomno ci ucznia,
choroby w rodzinie. Wyst pienie mo e by dokonane za zgod przedstawiciela ustawowego
(rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zast pczych.
§ 120.
Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególno ci:
1) tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, proces jego uczenia si oraz
przygotowanie do ycia w rodzinie i społecze stwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działa zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działa umo liwiaj cych rozwi zywanie konfliktów w zespole uczniów
pomi dzy uczniami a innymi członkami społeczno ci szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) poznanie uczniów, ich potrzeb i oczekiwa ;
2) tworzenie rodowiska zapewniaj cego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiek wychowawcz oraz atmosfer bezpiecze stwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w rodowisku rówie niczym oraz pomoc w rozwi zywaniu
konfliktów z rówie nikami;
4) pomoc w rozwi zywaniu napi powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodze
szkolnych spowodowanych trudno ciami w nauce;
5) organizowanie ycia codziennego wychowanków w szkole, wdra anie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawc ;
6) realizacj planu pracy wychowawczej podczas godzin do dyspozycji wychowawcy
(godzin wychowawczych); z wył czeniem klas realizuj cych program matury
mi dzynarodowej;
7) czuwanie nad organizacj i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; z wył czeniem
klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej;
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami ucz cymi w powierzonej mu
klasie w celu ustalenia zró nicowanych wymaga wobec uczniów i sposobu udzielania
im pomocy w nauce;
9) rozwijanie u uczniów pozytywnej motywacji uczenia si , wdra anie efektywnych technik
uczenia si ;
10) wdra anie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwo ci, pokonywania trudno ci,
odporno ci na niepowodzenia, porz dku i punktualno ci, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
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11) systematyczne interesowanie si post pami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy
maj trudno ci i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami,
nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodze uczniów w nauce, pobudzanie dobrze
i rednio ucz cych si do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad
regularnym ucz szczaniem uczniów na zaj cia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania
przez wychowanków zaj szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy
(z przyczyn obiektywnych) opu cili znaczn ilo zaj szkolnych i maj trudno ci
w uzupełnieniu materiału;
12) wdra anie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania wła ciwych
postaw moralnych, kształtowanie wła ciwych stosunków miedzy uczniami – yczliwo ci,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjaj cej rozwijaniu
w ród nich kole e stwa i przyja ni, kształtowanie umiej tno ci wspólnego
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialno ci za ład, czysto estetyk klas,
pomieszcze i terenu szkoły, rozwijanie samorz dno ci i inicjatyw uczniowskich;
13) promowanie działa umo liwiaj cych po yteczne i warto ciowe sp dzanie czasu
wolnego, pobudzanie do ró norodnej działalno ci i aktywno ci sprzyjaj cej wzbogacaniu
osobowo ci i kierowanie t
aktywno ci , rozwijanie zainteresowa i zamiłowa ,
interesowanie si udziałem uczniów w yciu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach,
ich działalno ci w kołach i organizacjach;
14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na yczliwo ci i zaufaniu,
np. poprzez organizacj
zaj
pozalekcyjnych, warsztatów, wycieczek, biwaków,
rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk;
15) tworzenie warunków umo liwiaj cych uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych
stron ich osobowo ci: stwarzanie uczniom warunków do wykazania si nie tylko
zdolno ciami poznawczymi, ale tak e - poprzez powierzenie zada na rzecz spraw i osób
drugich - zdolno ciami organizacyjnymi, opieku czymi, artystycznymi, mened erskimi,
przymiotami ducha i charakteru;
16) wdra anie uczniów do dbania o zdrowie, higien osobist i psychiczn , o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpiecze stwa w szkole i poza
szkoł ;
17) współpraca z piel gniark szkoln , rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich
zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
18) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajduj cym si w trudnych sytuacjach
yciowych, wyst powanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskiem
o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocen zachowania swoich wychowanków po zasi gni ciu opinii ucznia,
jego kolegów i nauczycieli (z wył czeniem klas realizuj cych program matury
mi dzynarodowej), wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo
ustanowi przy współpracy z oddziałow rad rodziców własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków.
4. Wychowawca zobowi zany jest do wykonywania czynno ci administracyjnych dotycz cych
klas:
1) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania: prowadzi
dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy klasy;
2) sporz dza zestawienia statystyczne dotycz ce klasy;
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3) nadzoruje prowadzenie ewidencji bud etu klasowego przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje wiadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynno ci administracyjne dotycz ce klasy, zgodnie z zarz dzeniami
władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.
§ 121.
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpiecze stwa uczniom.
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo uczniów nad którymi
sprawuje opiek podczas zaj edukacyjnych organizowanych przez szkoł .
2. Nauczyciel jest zobowi zany skrupulatnie przestrzega i stosowa przepisy i zarz dzenia
odno nie bhp i p/po ., a tak e odbywa wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowi zany pełni dy ur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady pełnienia dy urów opisane s w § 122.
1) punktualnego rozpoczynania dy uru i ci głej obecno ci w miejscu podlegaj cym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dy uru – reagowania na wszelkie przejawy zachowa
odbiegaj cych od przyj tych norm; w szczególno ci powinien reagowa na
niebezpieczne, zagra aj ce bezpiecze stwu uczniów zachowania (agresywne postawy
wobec kolegów, bieganie, siadanie na por czach schodów, parapetach okiennych i inne.
Nauczyciel nie mo e zajmowa si sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów
z rodzicami i innymi osobami i czynno ciami, które przeszkadzaj w czynnym spełnianiu
dy uru;
3) dbania, by uczniowie nie miecili, nie brudzili , nie dewastowali cian, ławek i innych
urz dze szkolnych oraz by nie niszczyli ro lin i dekoracji;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
5) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach
szkolnych;
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podj cia
działa zmierzaj cych do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel nie mo e pod adnym pozorem zej z dy uru bez ustalenia zast pstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
5. Nauczyciel obowi zany jest zapewni wła ciwy nadzór i bezpiecze stwo uczniom bior cym
udział w pracach na rzecz szkoły i rodowiska. Prace mog by wykonywane po zaopatrzeniu
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprz t, urz dzenia i rodki ochrony
indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowi zany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagro onych
miejsc osoby powierzone jego opiece, je eli stan zagro enia powstanie lub ujawni si
w czasie zaj .
7. Nauczyciel jest zobowi zany zaznajomi uczniów, przed dopuszczeniem do zaj przy
urz dzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach, z zasadami i metodami pracy
zapewniaj cymi bezpiecze stwo i higien pracy przy wykonywaniu czynno ci na stanowisku
roboczym. Rozpocz cie zaj
mo e nast pi po sprawdzeniu i upewnieniu si przez
65

8.

9.
10.
11.

12.

13.

prowadz cego zaj cia, i stan urz dze technicznych, instalacji elektrycznej i narz dzi pracy,
a tak e inne warunki rodowiska pracy nie stwarzaj zagro e dla bezpiecze stwa uczniów.
Nauczyciel nie mo e rozpocz zaj , je eli w pomieszczeniach lub innych miejscach,
w których maj by prowadzone zaj cia stan znajduj cego si wyposa enia stwarza
zagro enia dla bezpiecze stwa.
Nauczyciele zobowi zani s do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i ko czenia
zaj edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw mi dzylekcyjnych.
Nauczyciel ma obowi zek zapozna si i przestrzega Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego
w szkole.
Nauczyciel organizuj cy wyj cie uczniów ze szkoły lub wycieczk ma obowi zek
przestrzega zasad uj tych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowi zuj cej w szkole.
Nauczyciel w trakcie prowadzonych zaj w klasie :
1) ma obowi zek sprawdzi czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagra aj
bezpiecze stwu uczniów i nauczyciela; je eli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom
bezpiecze stwa nauczyciel ma obowi zek zgłosi to do dyrektora szkoły celem usuni cia
usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówi prowadzenia zaj
w danym miejscu;
2) podczas zaj nauczyciel nie mo e pozostawi uczniów bez adnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, je li stan jego zdrowia pozwala, nale y
skierowa go w towarzystwie drugiej osoby do piel gniarki szkolnej; je li zaistnieje taka
potrzeba udzieli mu pierwszej pomocy; je li jest to nagły wypadek powiadomi
piel gniark i dyrektora szkoły - za pomoc telefonu komórkowego lub wysyłaj c w tym
celu uczniów;
4) nauczyciel powinien kontrolowa wła ciw postaw uczniów w czasie zaj , korygowa
zauwa one bł dy i dba o czysto , ład i porz dek podczas trwania lekcji i po jej
zako czeniu;
5) uczniów chc cych skorzysta z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
6) przed rozpocz ciem lekcji nauczyciel zobowi zany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej,
zapewnienia wła ciwego o wietlenia i temperatury; w przypadku niemo no ci
zapewnienia wła ciwych warunków na skutek awarii infrastruktury technicznej,
nauczyciel zgłasza zaistniały problem dyrektorowi szkoły – za pomoc telefonu
komórkowego lub wysyłaj c w tym celu uczniów;
7) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
Wychowawcy klas s zobowi zani zapozna uczniów z:
1) zasadami post powania w razie zauwa enia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagro enia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikaj cymi z tego obowi zkami w czasie zagro enia.
§ 122.
Regulamin dy urów nauczycieli.

1. Ustalenia ogólne:
1) dy ur jest integraln cz ci procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowi zków nauczyciela;
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2) dy ur obowi zuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyj tkiem
nauczycieli bibliotekarzy, pedagoga szkolnego, koordynatora programu matury
mi dzynarodowej i wicedyrektorów; kobiety ci arne zwolnione s z obowi zku pełnienia
dy urów;
3) nadrz dnym celem dy urów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpiecze stwa;
4) nauczyciele zobowi zani s do pełnienia dy urów w czasie przerw lekcyjnych
wg ustalonego harmonogramu, który opracowuje wicedyrektor szkoły w oparciu o stały
plan lekcji i po ka dej jego zmianie;
5) harmonogram dy urów znajduje si
w pokoju nauczycielskim, w gabinecie
wicedyrektorów oraz w sekretariacie szkoły;
6) miejscem pełnienia dy uru nauczyciela s : korytarze, schody, boisko szkolne; nauczyciel
dy uruj cy odpowiada za uczniów podczas przerw i przed rozpocz ciem zaj od godziny
7.45;
7) rejony dy urów:
a) I – hol przy szatniach wychowania fizycznego, boisko szkolne,
b) II – hol przy wej ciu głównym do szkoły,
c) III – korytarz parteru i pi ter z gabinetami o numerach 91, 92, 93, 79, 80,
d) IV – korytarz I pi tra i półpi tra z gabinetami o numerach 37, 38, korytarz
przy auli,
e) V – korytarz II pi tra, półpi tro z gabinetami o numerach 41,42 oraz korytarz przy
gabinetach informatyki,
f) VI – korytarz III pi tra z gabinetami o numerach 59, 60 i półpi tra z gabinetami
o numerach 55, 57;
8) w ka dym rejonie pełni dy ur w jednym czasie co najmniej jeden nauczyciel;
9) czas trwania dy uru: ka dego dnia nauki szkolnej obowi zuj trzy tury pełnienia dy uru
przez nauczycieli w czasie przerw lub przed albo po zaj ciach lekcyjnych w godzinach:
a) I tura :
0745 - 0945,
b) II tura:
1030 - 1145,
c) III tura:
1230 - 1520;
10) za bezpiecze stwo uczniów przebywaj cych w szkole, po zako czeniu dy uru przez
wyznaczonych nauczycieli, to jest po godz. 1520, odpowiada nauczyciel prowadz cy
lekcje;
11) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin pełni nie wi cej ni 4 dy ury
w tygodniu, za nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin pełni dy ur
w zmniejszonym wymiarze;
12) nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej wszelkich
propozycji zwi zanych z usprawnieniem dy urów lub innych działa maj cych na celu
zapewnienie bezpiecze stwa uczniom szkoły;
13) zmian w planie dy urów dokonuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły;
14) dyrektor lub wicedyrektor szkoły mo e w uzasadnionych przypadkach poleci pełnienie
dy uru nauczycielowi nie uj temu w danym dniu w planie dy urów np. je li nauczyciele
wyznaczeni do pełnienia dy urów w danym rejonie i turze s nieobecni w pracy lub
pełni w tym czasie inne obowi zki;
15) niewywi zywanie si przez nauczyciela z obowi zku pełnienia dy urów poci ga za sob
konsekwencje słu bowe.
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2. Obowi zki nauczyciela dy uruj cego:
1) odpowiada za bezpiecze stwo uczniów w rejonie dy urowania, tzn. za porz dek,
niedopuszczanie do: niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylania si
przez okno, biegania po schodach, podstawiania nóg, zaczepiania prowokuj cego do
bójek, wspinania si na balustrady schodów itp.;
2) nauczyciel dy uruj cy obowi zany jest do kontroli całego terenu dy uru, zwracania
uwagi na zachowanie si uczniów, dora nej kontroli toalet;
3) przeciwdziała wszelkim zagro eniom, w tym paleniu tytoniu, piciu alkoholu, za ywaniu,
posiadaniu i rozprowadzaniu narkotyków, stosowaniu przemocy;
4) pełni dy ur czynnie, nie zajmuje si sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie
rozmów z rodzicami, nauczycielami dy uruj cymi oraz innymi osobami; nie wykonuje
czynno ci, które przeszkadzaj w rzetelnym pełnieniu dy urów;
5) powinien zadba , aby na terenie szkoły nie przebywały podczas przerwy niepowołane
osoby; w przypadku, gdy osoba niepowołana nie reaguje na polecenie nauczyciela,
nauczyciel powinien powiadomi dyrektora;
6) nie mo e zej z dy uru bez ustalenia zast pstwa i poinformowania o tym fakcie
dyrektora lub wicedyrektora;
7) zaistniałe incydenty naruszenia regulaminu szkolnego, którego konsekwencje zagra aj
bezpiecze stwu uczniów i pracowników, nauczyciel dy urny natychmiast zgłasza
dyrektorowi szkoły;
8) w przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dy urny zobowi zany jest do:
a) udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczno ,
b) wezwania odpowiednich słu b medycznych,
c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
d) zabezpieczenia miejsca wypadku,
e) sporz dzenia notatki z uwzgl dnieniem okre lenia miejsca i przyczyny wypadku,
rodzaju wypadku, zastosowanych rodków i własnego działania,
f) przekazania informacji do protokółu powypadkowego sporz dzanego przez
inspektora bhp;
9) obowi zkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauwa one zagro enia, których
nie jest w stanie usun ;
10) uczniów przyłapanych na paleniu papierosów lub za ywaniu innych rodków
odurzaj cych zgłasza dyrektorowi;
11) informuje wychowawc o niewła ciwym zachowaniu si uczniów lub wpisuje uwag do
dziennika lekcyjnego;
12) dy ur nale y obj w czasie mo liwie najkrótszym od zako czenia własnej lekcji
(max. do 2 min.); dy ur ko czy si z dzwonkiem na rozpocz cie lekcji;
13) opuszcza miejsce dy uru po dzwonku na lekcj ;
14) nauczyciele wychowania fizycznego maj obowi zek dopilnowania otwierania
i zamykania szatni wychowania fizycznego pod koniec przerwy i po zaj ciach oraz
dy urowania w jej pobli u;
15) w ka dym z powy szych przypadków, w którym zaistnienie konieczno
natychmiastowego powiadamiania dyrektora szkoły lub piel gniarki szkolnej nauczyciele
dy uruj cy mog dokona tego w nast puj cy sposób:
a) informacj przekazuje osobi cie jeden z dy uruj cych, podczas gdy drugi pozostaje
i dozoruje rejon,
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b) za pomoc telefonu komórkowego,
c) poprzez wysłanie z informacj uczniów.
§ 123.
1. Pracownicy zatrudnieni na umow o prac w szkole s pracownikami samorz dowymi
i podlegaj regulacjom ustawy o pracownikach samorz dowych.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowi zany jest przestrzega szczegółowego zakresu
obowi zków na zajmowanym stanowisku. Przyj cie szczegółowego zakresu obowi zków jest
potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowi zków pracownika samorz dowego nale y w szczególno ci:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zada sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udost pnianie
dokumentów znajduj cych si w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, je eli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmo ci i yczliwo ci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie si z godno ci w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie polece przeło onego;
9) zło enie o wiadczenia przez pracowników na stanowiskach urz dniczych o prowadzeniu
działalno ci gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) zło enie przez pracownika na stanowiskach urz dniczych, na yczenie dyrektora szkoły,
o wiadczenia o stanie maj tkowym.
§ 124.
Zakresy zada na poszczególnych stanowiskach pracy.
Zakresy obowi zków uj te s w Regulaminie Organizacyjnym II Liceum Ogólnokształc cego
im. Mieszka I w Szczecinie.
§ 125.
Zakres obowi zków wicedyrektorów.
1. Do zada wicedyrektorów nale y w szczególno ci:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odr bnymi przepisami, w tym
prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) nadzór nad samorz dem uczniowskim;
3) udost pnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy
materialnej uczniom;
4) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do ksi gowo ci;
5) prowadzenie Ksi gi Zast pstw i wyznaczanie nauczycieli na zast pstwa;
6) opracowywanie analiz wyników bada efektywno ci nauczania i wychowania;
7) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych;
8) wnioskowanie o nagrody, wyró nienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
9) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa o wiatowego;
opracowywanie planu lekcji na ka dy rok szkolny i wprowadzanie niezb dnych zmian po
wszelkich zmianach organizacyjnych;
bezpo redni nadzór nad prawidłow realizacj zada zleconych nauczycielom;
opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
wst pna kontrola dokumentacji wycieczek;
opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada oraz w ich doskonaleniu
zawodowym;
współdziałanie ze szkołami wy szymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działaj cymi w szkole za
zgod dyrektora szkoły i pozytywnej opinii rady rodziców w zakresie działania
programowego;
opracowywanie na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego
kontrolowanie w szczególno ci realizacji przez nauczycieli podstaw programowych
nauczanego przedmiotu;
kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowie statutu;
dbanie o wła ciwe wyposa enie szkoły w rodki dydaktyczne i sprz t;
przygotowywanie projektów uchwał, zarz dze , decyzji z zakresu swoich obowi zków;
przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej szkoły oraz
systematyczne kontrolowanie jej zawarto ci;
kontrolowanie prawidłowo ci wymaga edukacyjnych stawianych przez nauczycieli
uczniom w zakresie ich zgodno ci z podstawow programow i wewn trzszkolnym
systemem oceniania;
rozstrzyganie sporów mi dzy uczniami i nauczycielami, w zakresie w jakim zostanie
upowa niony przez dyrektora szkoły;
współpraca z rad rodziców i rad pedagogiczn ;
kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochron praw i godno ci nauczycieli;
współpraca z Poradni Pedagogiczno–Psychologiczn , policj i słu bami porz dkowi
w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porz dku w szkole i na jej terenie;
przestrzeganie wszelkich regulaminów wewn trzszkolnych, a w szczególno ci
regulaminu pracy, przepisów w zakresie bhp i p/po ;
wykonywanie polece dyrektora szkoły;
zast powanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecno ci;
nadzór nad bibliotek i czytelni szkoln .

§ 126.
1. W szkole obowi zuje regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły.
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2. Ka dy pracownik szkoły jest obowi zany zna i przestrzega postanowie zawartych
w regulaminie pracy. Fakt zapoznania si z regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza
własnor cznym podpisem.
§ 127.
Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga uj te s w § 32. ust. 1, niniejszego statutu.
§ 128.
W szkole mog działa , zgodnie ze swoimi statutami i obowi zuj cymi w tym wzgl dzie
przepisami prawnymi, zwi zki zawodowe zrzeszaj ce nauczycieli lub innych pracowników
szkoły.
ROZDZIAŁ XI
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNO CI SZKOLNEJ
§ 129.
Członek społeczno ci szkolnej.
1. Członkiem społeczno ci szkoły staje si ka dy, kto został przyj ty do szkoły w okre lony
przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zako czeniem nauki lub pracy w szkole traci si członkostwo społeczno ci szkolnej.
§ 130.
adne prawa obowi zuj ce w szkole nie mog by sprzeczne z mi dzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.

§ 131.
Wszyscy członkowie społeczno ci szkolnej s równi wobec prawa bez wzgl du na ró nice rasy,
płci, religii, pogl dów politycznych czy innych przekona , narodowo ci, pochodzenia
społecznego, maj tku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

1.
2.
3.
4.

§ 132.
Nikt nie mo e by poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzaj cemu traktowaniu lub
karaniu.
aden członek społeczno ci szkoły nie mo e podlega arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sfer jego ycia prywatnego.
Szerzenie nienawi ci lub pogardy, wywoływanie wa ni lub poni anie członka społeczno ci
szkoły ze wzgl du na ró nice narodowo ci, rasy, wyznania i inne jest zakazane i karane.
Nikogo nie wolno zmusza do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynno ciach,
obrz dach religijnych lub nauce religii.
§ 133.

1. Ka dy ucze szkoły ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw mi dzylekcyjnych;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu sp dzanego w szkole;
pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
zapoznania si z programem nauczania, zakresem wymaga na poszczególne oceny;
jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
WSO;
yczliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczno ci
szkolnej;
reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przegl dach i zawodach zgodnie
ze swoimi mo liwo ciami i umiej tno ciami;
realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawc klasy
(z wył czeniem klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej);
indywidualnego programu lub toku nauki, po spełnieniu wymaga okre lonych
w odr bnych przepisach;
korzystania z poradnictwa pedagogicznego-psychologicznego i zawodowego;
korzystania z bazy szkoły podczas zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
okre lonych przez dyrektora szkoły;
wpływania na ycie szkoły poprzez działalno samorz dow , w tym bycia wybieranym
i brania udziału w wyborach do organów samorz du uczniowskiego;
zwracania si do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w ró nych sprawach oraz
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyja nie ;
swobodnego wyra ania swoich my li i przekona , je eli nie naruszaj one praw innych;
wypoczynku podczas przerw wi tecznych i ferii szkolnych bez konieczno ci odrabiania
pracy domowej;
zwolnienia z wicze na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zaj ciach informatyki i technologii informacyjnej albo z drugiego j zyka obcego po
otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie za wiadczenia lekarskiego
doł czonego do wniosku o takie zwolnienie.

§ 134.
1. Ucze zwolniony z wicze na lekcjach wychowania fizycznego (zwolnienie trwaj ce
powy ej tygodnia) i z pracy przy komputerze na zaj ciach informatyki lub technologii
informacyjnej, z drugiego j zyka obcego ma prawo do nieobecno ci na zaj ciach z tego
przedmiotu, je eli spełnione s warunki:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego
j zyka obcego, z których ucze ma by zwolniony umieszczone s w planie zaj jako
pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wyst pi z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyra nie zaznacz ,
e przejmuj odpowiedzialno za ucznia w czasie jego nieobecno ci na zaj ciach lub
ucze pełnoletni wyst pi z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyra nie zaznaczy,
e zwalnia szkoł z odpowiedzialno ci za opiek nad nim w czasie tych zaj .
2. Ucze powinien dostarczy odpowiednie za wiadczenie lekarskie do dyrektora szkoły
w ci gu tygodnia od jego wystawienia lub w ci gu tygodnia od rozpocz cia nowego roku
szkolnego.
3. Ucze nabiera uprawnie do zwolnienia z zaj wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej, drugiego j zyka obcego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
4. Dyrektor nie wydaje decyzji z moc wsteczn .
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5. Nieobecno ci opisane w ust. 1 nie s wliczane przez wychowawc do frekwencji ucznia
i klasy.
6. Ucze zwolniony z wicze na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na
zaj ciach informatyki lub technologii informacyjnej, z zaj drugiego j zyka obcego ma
obowi zek ucz szcza na lekcje tego przedmiotu, je eli w tygodniowym planie zaj s one
umieszczone w danym dniu pomi dzy innymi zaj ciami lekcyjnymi.
§ 135.
1. W ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna, rezygnacja z nauki w II Liceum
Ogólnokształc cym im. Mieszka I w Szczecinie) ucze ma obowi zek rozliczy si ze szkoł .
Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
2. Wzór karty obiegowej:
............................................................. klasa .......... rok szkolny 20...../20......
nazwisko i mi ucznia,
Data i podpis (ewentualnie piecz )
Biblioteka
Czytelnia
Piel gniarka szkolna
Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca
§ 136.
dy ucze szkoły ma obowi zek:
troszczenia si o honor szkoły i kultywowania jej tradycji;
przestrzegania obowi zuj cego w Polsce prawa;
przestrzegania postanowie zawartych w statucie;
pogł biania swojej wiedzy poprzez systematyczn nauk ;
godnego, kulturalnego zachowania si w szkole i poza ni ;
systematycznego przygotowywania si do zaj szkolnych, uczestniczenia w zaj ciach
obowi zkowych i wybranych przez siebie zaj ciach dodatkowych;
7) podporz dkowania si zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom samorz du szkoły lub klasy;
8) przestrzegania zasad kultury i współ ycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godno ci osobistej, pogl dów i przekona innych ludzi,
c) przeciwstawiania si przejawom brutalno ci i wulgarno ci;
9) troszczenia si o mienie szkoły i jej estetyczny wygl d;
10) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zaj cia;
11) usprawiedliwiania nieobecno ci według zasad okre lonych w § 139.;
12) ucz szczania na zaj cia w estetycznym stroju; strój galowy obowi zuje uczniów podczas
uroczysto ci szkolnych, egzaminów oraz w czasie reprezentowania szkoły na zewn trz;

1. Ka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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13) uczestniczenia w imprezach i uroczysto ciach szkolnych i klasowych, odbywaj cych si
w czasie zaj lekcyjnych;
14) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole;
15) stwarzania atmosfery wzajemnej yczliwo ci;
16) dbania o zdrowie, bezpiecze stwo swoje i kolegów, wystrzegania si wszelkich
szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, u ywania rodków odurzaj cych
i psychoaktywnych;
17) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetyk wygl du i ubioru;
18) posiadania aktualnych wyników okresowych bada lekarskich wykonywanych
wg harmonogramu bada .
§ 137.
1. Uczniom nie wolno w szczególno ci:
1) dokonywa kradzie y (w tym kradzie y własno ci intelektualnej);
2) dokonywa wyłudzenia;
3) fałszowa dokumentów szkolnych;
4) przebywa w szkole, na zaj ciach organizowanych przez szkoł oraz reprezentowa
szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków, rodków psychoaktywnych i innych
rodków o podobnym działaniu;
5) wnosi na teren szkoły, na zaj cia organizowane przez szkoł oraz na wszelkie formy
podczas których reprezentuje szkoł alkoholu, narkotyków, rodków psychoaktywnych
i innych rodków o podobnym działaniu;
6) wnosi na teren szkoły, na zaj cia organizowane przez szkoł oraz na wszelkie formy
podczas których reprezentuje szkoł przedmiotów i substancji zagra aj cych zdrowiu
i yciu;
7) wychodzi poza teren szkoły w czasie trwania planowych zaj oraz podczas przerw
mi dzy lekcjami;
8) spo ywa posiłków i napojów w czasie zaj dydaktycznych;
9) rejestrowa przy pomocy urz dze technicznych obrazów i d wi ków bez wiedzy
i zgody zainteresowanych;
10) u ywa podczas zaj
edukacyjnych telefonów komórkowych i innych urz dze
telekomunikacyjnych;
11) zaprasza obcych osób do szkoły bez zgody nauczyciela.
2. Ucze zagro ony uzale nieniem ma obowi zek na wniosek pedagoga uczestniczy
w zaj ciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 138.
1. Wszyscy członkowie społeczno ci szkolnej odpowiadaj za dobra materialne zgromadzone
w szkole.
2. Ucze i jego rodzice odpowiadaj materialnie za wiadomie wyrz dzone przez ucznia szkody.
3. W przypadku zniszczenia mienia szkolnego koszty materialne naprawy ponosi osoba, która
wyrz dziła szkod .
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§ 139.
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecno ci na zaj ciach szkolnych.
1. Usprawiedliwiona nieobecno ucznia mo e by spowodowana chorob lub wa n przyczyn
losow . Dokumentem uzasadniaj cym usprawiedliwienie jest zwolnienie lekarskie lub
zwolnienie, podaj ce wa n przyczyn losow b d c powodem nieobecno ci ucznia.
2. Zwolnienia w danym dniu (tylko z powodu istotnych przyczyn losowych) z zaj lekcyjnych
udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecno ci ucze zobowi zany jest uzyska
zgod piel gniarki lub wicedyrektora szkoły.
3. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecno ci (spó nienia) uczniów na zaj ciach
szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie o wiadczenia rodziców
(prawnych opiekunów), informuj cego o przyczynie nieobecno ci.
4. W przypadku uczniów pełnoletnich, po uprzedniej zgodzie rodziców, honorowane s
o wiadczenia podpisane przez tych uczniów.
5. Ucze zobowi zany jest przedło y wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecno ci
(spó nienia) w szkole w ci gu 7 dni, liczonych od dnia powrotu do szkoły.
6. Usprawiedliwienia dostarczone w pó niejszym terminie nie b d honorowane.
7. Ka dorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód mo e
by uwzgl dniony jako przyczyna nieobecno ci (spó nienia). Z faktu przedstawienia
usprawiedliwienia przez rodzica lub pełnoletniego ucznia nie wynika, e musi by ono
uwzgl dnione przez wychowawc .
8. Wychowawca klasy ma prawo zwolni ucznia z cz ci zaj w danym dniu tylko i wył cznie
na podstawie umotywowanego o wiadczenia rodziców, przedstawionego przed momentem
opuszczenia szkoły przez ucznia.
9. Ka dorazowe zorganizowane wyj cie uczniów w czasie trwania zaj dydaktycznych (pod
opiek nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
10. Wyj cie nauczyciela z klas wył cznie w czasie swojej lekcji nie wymaga takiej zgody,
ale jest zgłaszane przez odnotowanie w zeszycie wyj .
11. Nieobecno
ucznia, spowodowana udziałem w warsztatach, przygotowaniem do
reprezentowania i reprezentowaniem szkoły, miasta, województwa i kraju, nie wlicza si do
ogólnej frekwencji oddziału i ucznia.
12. Obowi zkiem wychowawcy jest miesi czne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
(do 10 dnia kolejnego miesi ca).
13. Je eli nieobecno ucznia spowodowana jest długotrwałym pobytem w szpitalu z powodu
choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza si do ogólnej frekwencji oddziału.
§ 140.
1. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomi S d Rodzinny, je eli ucze niepełnoletni
systematycznie nie ucz szcza na zaj cia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo
obowi zku nauki.
2. Przez niespełnianie obowi zku nauki nale y rozumie nieusprawiedliwion nieobecno
ucznia w okresie jednego miesi ca na co najmniej 50 % zaj dydaktycznych.
3. Niespełnianie obowi zku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o post powaniu
egzekucyjnym w administracji.
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4. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej
nagany z wło eniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej
40 godzin zaj dydaktycznych w semestrze.
5. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez
usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zaj dydaktycznych w semestrze (suma 55 godzin)
wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacj , e kolejne 15 godzin
opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiaj procedur skre lenia ucznia z listy
uczniów.
6. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia
kolejnych 15 godzin bez usprawiedliwienia w semestrze (suma 70 godzin) rozpoczyna
procedur skre lenia ucznia z listy uczniów.
ROZDZIAŁ XII
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 141.
Zasady rekrutacji do klas pierwszych
(nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
1. O przyj cie do klasy pierwszej liceum mog ubiega si absolwenci gimnazjum publicznego
lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji w szkole powołuje si punkt informacyjny do spraw
rekrutacji oraz szkoln komisj rekrutacyjno-kwalifikacyjn , które b d działały do dnia
zako czenia rekrutacji.
3. Rekrutacja do szkoły odbywa si zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, w szczególno ci
uwzgl dniaj cymi:
a) przeliczone na punkty oceny z wybranych przedmiotów ze wiadectwa uko czenia
gimnazjum,
b) punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego na podstawie za wiadczenia o wynikach
egzaminu wydanego przez Okr gow Komisj Egzaminacyjn ,
c) kryteria ustalone przez szkoln komisj rekrutacyjno-kwalifikacyjn ;
4. Laureaci konkursów o zasi gu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w cało ci lub poszerza tre ci podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu przyjmowani s do szkoły niezale nie od kryteriów ustalonych przez szkoł .
5. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorz dnych wyników uzyskanych
w post powaniu kwalifikacyjnym pierwsze stwo maj :
a) sieroty, osoby przebywaj ce w placówkach opieku czo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zast pczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno ciach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadaj cy opini publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
w spawie ograniczonych mo liwo ci wyboru kierunku kształcenia ze wzgl du na stan
zdrowia.
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§ 142.
1. Dokumentami wymaganymi przy ubieganiu si o przyj cie do klasy programowo wy szej ni
pierwsza w szkole ponadgimnazjalnej s :
1) wiadectwa uko czenia klasy ni szej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu lub potwierdzonej przez
dyrektora szkoły kopii arkusza ocen wydanego przez szkoł , z której ucze odszedł;
2) pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach
okre lonych w przepisach dotycz cych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:
a) w przypadku zmiany typu szkoły lub ubiegania si o przyj cie do klasy wy szej, ni to
wynika z ostatniego wiadectwa szkolnego ucznia,
b) w przypadku przyjmowania ucznia do szkoły publicznej ze szkoły niepublicznej bez
uprawnie szkoły publicznej;
3) wiadectwa (za wiadczenia) wydane przez szkoł za granic i ich uprawnione
tłumaczenia oraz ostatnie wiadectwo szkolne wydane w Polsce, po ustaleniu
odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
§ 143.
Zasady zmieniania przez ucznia oddziału lub szkoły.
(nie dotyczy klas realizuj cych program matury mi dzynarodowej).
1. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców lub pełnoletniego
ucznia mo e wyrazi zgod na przeniesienie ucznia do innego oddziału.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, je eli wyst puj ró nice programowe w nauczaniu
przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz w j zykach obcych i innych
przedmiotach w szkolnym planie nauczania, nauczyciele tych zaj edukacyjnych, których
to dotyczy przeprowadz egzamin oceniaj cy wiedz i umiej tno ci ucznia.
3. Ostateczn zgod na zmian oddziału wydaje dyrektor szkoły, po zapoznaniu si z wynikami
egzaminu oraz opini nauczycieli o których mowa w ust. 2.
4. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców lub pełnoletniego
ucznia mo e wyrazi zgod na przyj cie ucznia z innej szkoły. Je eli wyst puj ró nice
programowe w nauczaniu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz
w j zykach obcych i innych przedmiotach w szkolnym planie nauczania, nauczyciele mog
przeprowadzi egzamin oceniaj cy wiedz i umiej tno ci ucznia.
5. Ostateczn zgod na przyj cie ucznia z innej szkoły ponadgimnazjalnej podejmuje dyrektor
szkoły.
§ 144.
Nagradzanie uczniów.
1. Ucze mo e otrzyma nagrod za:
1) najwy sze oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyró niaj ce si zachowanie;
3) wybitne osi gni cia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych;
4) działalno społeczn i charytatywn na rzecz klasy, szkoły, b d rodowiska.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy;
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2) pochwała dyrektora szkoły na forum klasy;
3) pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) nagroda rzeczowa;
7) dodatkowy dzie na wycieczk klasow .
3. Klasa mo e otrzyma nagrod za:
1) najwy sz frekwencj roczn ;
2) najwy sze wyniki w nauce.
§ 145.
Karanie uczniów.
1. W przypadku udowodnienia winy ucze mo e otrzyma kar za nieprzestrzeganie zapisów
statutu.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy odnotowane w dzienniku lekcyjnym;
2) upomnienie dyrektora szkoły odnotowane w dzienniku lekcyjnym;
3) nagana wychowawcy klasy udzielona:
a) uczniowi z powiadomieniem jego rodziców,
b) uczniowi na forum klasy z powiadomieniem jego rodziców,
c) klasie z powiadomieniem rodziców,
d) klasie w obecno ci rodziców;
4) nagana dyrektora szkoły udzielona:
a) uczniowi z powiadomieniem jego rodziców,
b) uczniowi na forum klasy z powiadomieniem jego rodziców,
c) uczniowi w obecno ci jego rodziców,
d) uczniowi na forum szkoły z powiadomieniem jego rodziców,
e) klasie z powiadomieniem rodziców,
f) klasie na forum szkoły z powiadomieniem rodziców,
g) klasie w obecno ci rodziców;
5) nagana dyrektora szkoły mo e skutkowa :
a) nietypowaniem ucznia do reprezentowania szkoły na zewn trz i udziału w dodatkowych
zaj ciach w okresie ustalonym przez dyrektora szkoły,
b) zakazem udziału w wycieczce klasowej lub innych zaj ciach wyjazdowych;
6) wszcz cie procedury skre lenia ucznia z listy uczniów i w konsekwencji skre lenie ucznia
z listy uczniów szkoły.
§ 146.
Przy zastosowaniu kary bierze si pod uwag w szczególno ci stopie winy ucznia, rodzaj
i stopie naruszonych obowi zków, rodzaj i rozmiar ujemnych nast pstw przewinienia,
dotychczasowy stosunek ucznia do jego obowi zków, zachowanie si po popełnieniu
przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizowa .
§ 147
Kara nie mo e narusza nietykalno ci i godno ci osobistej ucznia.
78

§ 148
Kara mo e by zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
§ 149.
Kary wymienionej w § 145. ust. 2 pkt 3 lit. d i pkt 4 lit. c, g dyrektor szkoły udziela w
obecno ci rodziców lub osoby, pod której opiek prawn lub faktyczn
ucze pozostaje
podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. W razie
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opiek prawn lub
faktyczn ucze pozostaje, nagana zostaje udzielona z powiadomieniem pisemnym ww. osób.
§ 150.
Informacje o udzielonych karach wymienionych w § 145. ust. 2 pkt 4 składa si do akt ucznia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 151.
Ukaranemu, je li jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi
prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi si w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty dor czenia zawiadomienia
o zastosowanej karze.
Odwołanie wniesione przez osob nieuprawnion lub po terminie pozostawia si bez
rozpoznania.
Odwołanie wnosi si do dyrektora szkoły.
Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, przedstawiciel
szkolnej Komisji Etyki w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 152.
1. Wykonanie kary mo e zosta zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga lub rady samorz du uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary mo na zarz dzi , je eli ukarany w okresie próby dopu cił si
przewinienia skutkuj cego kar wymienion w § 145.
§ 153.
Kar uwa a si za niebył , a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa si z akt ucznia po
roku nienagannego zachowania.

§ 154.
Przepisów § 151. – 153. nie stosuje si do procedury skre lenia z listy uczniów.
§ 155.
Szczegółowe zasady skre lenia z listy uczniów.
1. Rada pedagogiczna szkoły mo e skierowa wniosek do dyrektora szkoły o skre lenie
pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzj o skre leniu ucznia z listy uczniów podejmuje
dyrektor szkoły.
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2. Wykroczenia stanowi ce podstaw do skre lenia z listy uczniów:
1) nieusprawiedliwione nieobecno ci;
2) niespełnianie obowi zku nauki;
3) wiadome działanie stanowi ce zagro enie ycia lub skutkuj ce uszczerbkiem zdrowia
dla innych uczniów lub pracowników szkoły;
4) rozprowadzanie i u ywanie rodków odurzaj cych, w tym alkoholu, narkotyków
i rodków psychoaktywnych;
5) wiadome fizyczne i psychiczne zn canie si nad członkami społeczno ci szkolnej lub
naruszanie ich godno ci, uczu religijnych lub narodowych;
6) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
7) kradzie (w tym kradzie własno ci intelektualnej);
8) wyłudzanie (np. pieni dzy), szanta , przekupstwo;
9) wulgarne odnoszenie si do nauczycieli i innych członków społeczno ci szkolnej;
10) czyny nieobyczajne;
11) stwarzanie sytuacji zagro enia publicznego, np. fałszywy alarm o podło eniu bomby;
12) notoryczne łamanie postanowie statutu szkoły mimo zastosowania wcze niejszych
rodków dyscyplinuj cych;
13) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
14) fałszowanie dokumentów szkolnych;
15) popełnienie innych czynów karalnych w wietle Kodeksu Karnego.
3. Wyniki w nauce nie mog by podstaw do skre lenia ucznia z listy uczniów.
4. Skre lenie z listy uczniów ucznia niepełnoletniego mo e nast pi po wcze niejszym
zastosowaniu przynajmniej jednego z nast puj cych rodków:
1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany dyrektora szkoły.
5. Skre lenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego mo e nast pi po wcze niejszym
poinformowaniu ucznia o wszcz ciu post powania.
§ 156.
Procedura post powania przy skre leniu z listy uczniów.
1. Podstaw wszcz cia post powania jest sporz dzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zezna wiadków zdarzenia. Je li zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
dyrektor niezwłocznie powiadamia organa cigania.
2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie rady pedagogicznej danej szkoły.
3. Wychowawca ma obowi zek przedstawi radzie pedagogicznej pełn , obiektywn analiz
post powania ucznia jako członka społeczno ci szkolnej. Wychowawca klasy informuje
rad
pedagogiczn
o
zastosowanych
dotychczas
rodkach
wychowawczych
i dyscyplinuj cych, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych,
ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
4. Rada pedagogiczna w głosowaniu po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwał
dotycz c danej sprawy.
5. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.
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6. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje
wykonania uchwały rady pedagogicznej.
7. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora
szkoły.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub
prawny opiekun.
10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub
opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających
z art. 108 k.p.a
ROZDZIAŁ XIII
WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE

1.

2.

3.

4.

5.

§ 157.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren
szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz
pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas
przerw międzylekcyjnych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; zobowiązany jest on również do
niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce
podczas zajęć;
2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyżurów;
3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki,
fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie
zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim
uczniów.
Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo. Zapisy z monitoringu są przechowywane
przez okres 30 dni. Nagrania z monitoringu są udostępniane za zgodą dyrektora szkoły. Dane
te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom tzn. policji, prokuraturze i sądom.
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6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
7. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów
z ostatnich.
8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik
szkoły.
9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły.
10. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe
(w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i zachodniopomorski kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor
sanitarny.
§ 158.
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia.
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia
inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły;
3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im
uzyskaną informację; przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich
obecności; w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem; w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie
dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym;
4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę ds. nieletnich);
5) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji
tych instytucji;
6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel
instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych powinien podjąć następujące
kroki:
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
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3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trze wo ci lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej;
4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowi zuje
do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; gdy rodzice/opiekunowie odmówi
odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki
słu by zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje
lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem
szkoły/placówki;
5) dyrektor szkoły zawiadamia najbli sz jednostk policji, gdy rodzice ucznia b d cego pod
wpływem alkoholu - odmawiaj przyj cia do szkoły, a jest on agresywny, b d swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagra a yciu lub zdrowiu innych osób;
w przypadku stwierdzenia stanu nietrze wo ci, policja ma mo liwo przewiezienia ucznia
do izby wytrze wie , albo do policyjnych pomieszcze dla osób zatrzymanych - na czas
niezb dny do wytrze wienia (maksymalnie do 24 godzin); o fakcie umieszczenia
zawiadamia si rodziców/opiekunów oraz s d rodzinny, je li ucze nie uko czył 18 lat;
6) je eli powtarzaj si przypadki, w których ucze (przed uko czeniem 18 lat) znajduje si
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub rodków psychotropowych na terenie szkoły,
to dyrektor szkoły ma obowi zek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich)
lub s du rodzinnego;
7) spo ywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który uko czył 17 lat, stanowi
wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; nale y o tym fakcie powiadomi policj ;
dalszy tok post powania le y w kompetencji tej instytucji.
3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancj przypominaj c
wygl dem narkotyk powinien podj nast puj ce kroki:
1) nauczyciel zachowuj c rodki ostro no ci zabezpiecza substancj przed dost pem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
próbuje (o ile to jest mo liwe w zakresie działa pedagogicznych) ustali , do kogo
znaleziona substancja nale y;
2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policj ;
3) po przyje dzie policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczon substancj i przekazuje
informacje dotycz ce szczegółów zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, e ucze posiada przy sobie substancj
przypominaj c narkotyk lub rodek psychoaktywny, powinien podj nast puj ce kroki:
1) nauczyciel w obecno ci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
da , aby ucze przekazał mu t substancj , pokazał zawarto torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzie y), ew. innych przedmiotów budz cych podejrzenie co do ich
zwi zku z poszukiwan substancj ; nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykona
czynno ci przeszukania odzie y ani teczki ucznia - jest to czynno zastrze ona wył cznie
dla policji;
2) o swoich spostrze eniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
3) w przypadku, gdy ucze , mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawarto ci teczki, dyrektor szkoły wzywa policj , która przeszukuje odzie
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i przedmioty nale ce do ucznia oraz zabezpiecza znalezion substancj i zabiera j do
ekspertyzy;
4) je eli ucze wyda substancj dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowi zany jest bezzwłocznie przekaza j do jednostki policji; wcze niej próbuje
ustali , w jaki sposób i od kogo, ucze nabył substancj ; całe zdarzenie nauczyciel
dokumentuje, sporz dzaj c mo liwie dokładn notatk z ustale wraz ze swoimi
spostrze eniami.
§ 159.
Podstawowe zasady przestrzegania bezpiecze stwo uczniów.
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły s odpowiedzialni za bezpiecze stwo
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zaj poza szkoł , organizowanych
przez ni .
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj cymi w szkole oraz podczas zaj
obowi zkowych i nadobowi zkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecno ci uczniów na ka dej lekcji i zaj ciach
dodatkowych, reagowanie na spó nienia, ucieczki z lekcji;
2) u wiadomienie uczniom zagro enia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
3) sprawdzanie warunków bezpiecze stwa w miejscach, gdzie prowadzone s zaj cia
(dostrze one zagro enie usun lub zgłosi dyrektorowi szkoły);
4) reagowanie na wszelkie dostrze one sytuacje lub zachowania uczniów stanowi ce
zagro enie bezpiecze stwa uczniów;
5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywaj ce na terenie szkoły;
6) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrze onych
zdarzeniach, nosz cych znamiona przest pstwa lub stanowi cych zagro enie dla
zdrowia lub ycia uczniów.
3. W razie wypadku nale y udzieli pierwszej pomocy, zawiadomi i wezwa piel gniark ,
w razie potrzeby wezwa pogotowie ratunkowe.
4. Je eli stan zagro enia powstanie lub ujawni si w czasie zaj - niezwłocznie si je przerywa
i wyprowadza si z zagro onych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5. Pomieszczenia szkoły, w szczególno ci pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania
fizycznego, powinny by wyposa one w apteczki zaopatrzone w rodki niezb dne do
udzielania pierwszej pomocy i instrukcj o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczególno ci prowadz cy zaj cia wychowania fizycznego, podlegaj
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i rodowiska mo e mie miejsce po zaopatrzeniu
ich w odpowiednie do wykonywanych prac urz dzenia, sprz t i rodki ochrony indywidualnej
oraz po zapewnieniu wła ciwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
§ 160.
Podstawowe zasady bezpiecze stwa na wycieczkach.
1. Przy organizacji zaj , imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczb opiekunów oraz
sposób zorganizowania opieki ustala si , uwzgl dniaj c wiek, stopie
rozwoju
psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualn niepełnosprawno osób powierzonych opiece
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szkoły lub placówki, a tak e specyfik zaj , imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich b d
si one odbywa .
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzgl dnia si równie przy ustalaniu programu zaj ,
imprez i wycieczek. W zasadach wycieczki nale y uwzgl dni nast puj ce reguły:
1) organizuj c wycieczk nale y przestrzega zapisów Regulaminu wycieczek i innych imprez
o charakterze wycieczki w II Liceum Ogólnokształc cym im. Mieszka I w Szczecinie;
2) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z ka dego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
3) niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, nie ycy i gołoledzi;
4) je eli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia si z zasadami
bezpiecznego przebywania nad wod ;
5) osoby pozostaj ce pod opiek szkoły mog pływa oraz k pa si tylko w obr bie
k pielisk i pływalni w rozumieniu przepisów okre laj cych warunki bezpiecze stwa osób
przebywaj cych w górach, pływaj cych, k pi cych si i uprawiaj cych sporty wodne;
6) nauka pływania mo e odbywa si tylko w miejscach specjalnie do tego celu
wyznaczonych i przystosowanych;
7) ucz cym si pływa i k pi cym si zapewnia si stały nadzór ratownika lub ratowników
i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki;
8) kajaki i łodzie, z których korzystaj uczestnicy wycieczek, wyposa a si w sprz t
ratunkowy;
9) ze sprz tu pływaj cego korzystaj jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi
oraz posługiwania si wyposa eniem ratunkowym;
10) niedopuszczalne jest u ywanie łodzi i kajaków podczas silnego wiatru;
11) niedopuszczalne jest urz dzanie lizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach
i innych zbiornikach wodnych;
12) przed przyst pieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia si z zasadami
korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia si z broni ;
13) niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostaj cym pod opiek szkoły lub placówki
sprz tu, którego u ycie mo e stwarza zagro enie dla zdrowia lub ycia, w tym dysku,
kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - je eli szkoła nie ma
mo liwo ci zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprz tu.
3. Osob odpowiedzialn za bezpiecze stwo uczniów mo e by tylko nauczyciel szkoły,
a w wyj tkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znaj ca odpowiednie przepisy
(kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna by zorganizowana według odr bnych
przepisów:
1) jeden opiekun na 30 uczniów, je eli grupa nie wyje d a poza miasto i nie korzysta
z publicznych rodków lokomocji;
2) jeden opiekun na 15 uczniów, je eli grupa wyje d a poza miasto i korzysta z publicznych
rodków lokomocji;
3) jeden opiekun na 10 uczniów, je eli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie mo e przekroczy 15 osób.
5. Na udział w wycieczce (z wyj tkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie
turystycznej kierownik musi uzyska zgod rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na
pi mie.
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6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagaj wypełnienia karty wycieczki przez
opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
7. Kierownikiem wycieczki powinien by nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły
inna pełnoletnia osoba b d ca instruktorem harcerskim albo posiadaj ca uprawnienia
przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej,
organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub za wiadczenie o uko czeniu kursu
kierowników wycieczek szkolnych.
8. Kierownikiem obozu w drownego powinien by nauczyciel posiadaj cy za wiadczenie
o uko czeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy za mo e by ka da osoba
pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
§ 161.
Podstawowe zasady bezpiecze stwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.
1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowi zany jest do:
1) kontroli sprawno ci sprz tu sportowego przed zaj ciami;
2) zadbania o dobr organizacj zaj i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed
lekcj ;
3) dostosowania wymaga i formy zaj do mo liwo ci fizycznych uczniów;
4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie wicze na przyrz dach;
5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zaj edukacyjnych.
2. Nauczyciel wychodz cy z uczniami na pływalni zobowi zany jest do:
1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły;
2) sprawdzenia obecno ci;
3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni;
5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni;
6) sprawdzenie obecno ci;
7) wła ciwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły.
3. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkoł uczniowie nie mog
pozostawa bez opieki osób do tego upowa nionych.
4. Stopie trudno ci i intensywno ci wicze dostosowuje si do aktualnej sprawno ci fizycznej
i wydolno ci wicz cych.
5. Uczestnika zaj uskar aj cego si na dolegliwo ci zdrowotne zwalnia si w danym dniu z
wykonywania planowanych wicze , informuj c o tym jego rodziców (opiekunów).
6. wiczenia s prowadzone z zastosowaniem metod i urz dze zapewniaj cych pełne
bezpiecze stwo wicz cych.
7. Bramki i kosze do gry oraz inne urz dzenia, których przemieszczenie si mo e stanowi
zagro enie dla zdrowia wicz cych, s mocowane na stałe.
8. Stan techniczny urz dze i sprz tu sportowego jest sprawdzany przed ka dymi zaj ciami.
9. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania wicze fizycznych,
gier i zabaw umieszcza si tablice informacyjne okre laj ce zasady bezpiecznego u ytkowania
urz dze i sprz tu sportowego.
10. Prowadz cy zaj cia zapoznaje osoby bior ce w nich udział z zasadami bezpiecznego
wykonywania wicze oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
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ROZDZIAŁ XIV
MATURA MI DZYNARODOWA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 162.
II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I w Szczecinie jest szkoł uprawnion do
realizowania programu International Baccalaureate Diploma Programme (Matura
Mi dzynarodowa). Skrótem nazwy oddziałów realizuj cych ten program jest IB.
Wszystkie zaj cia w oddziałach IB, z wyj tkiem zaj dla uczniów b d cych obywatelami
polskimi obejmuj cych: j zyk polski, cz
historii dotycz c historii Polski i cz
geografii
dotycz c geografii Polski oraz j zyków obcych, prowadzone s w j zyku angielskim.
Proces dydaktyczny w klasach IB organizowany jest według zasad obowi zuj cych
w szkołach nale cych do International Baccalaureate®, zapisanych w Handbook of
Procedures for the Diploma Programme.
Osob odpowiedzialn za realizacj programu IB w szkole oraz za zgodno programu
dydaktycznego z zasadami obowi zuj cymi w IB oraz poziom dydaktyczny jest koordynator
IB mianowany przez dyrektora szkoły, jego obowi zki s opisane w § 163. statutu szkoły.
Cykl kształcenia w programie IB trwa dwa lata i ko czy si egzaminem maturalnym
z 6 wybranych przez ucznia przedmiotów: trzech na poziomie rozszerzonym i trzech na
poziomie podstawowym. Od tej reguły mog istnie odst pstwa wynikaj ce z zasad
zapisanych w Handbook of Procedures for the Diploma Programme.
Warunkiem otrzymania dyplomu Matury Mi dzynarodowej jest, oprócz spełnienia
wszystkich wymaga przedmiotowych, spełnienie wymogów okre lonych dla samodzielnej
pracy badawczej (Extended Essay), teorii wiedzy (TOK) i dodatkowych zaj „Kreatywno ,
Działanie, Słu ba” („CAS” - Creativity, Action, Service), które nie podlegaj procedurom
egzaminacyjnym.
W szkole powołuje si stanowiska:
1) koordynatora Teorii Wiedzy (Theory of Knowledge, TOK);
2) koordynatora Creativity – Action – Service (CAS).
§ 163.
Zadania koordynatora programu matury mi dzynarodowej.

1. Koordynator programu matury mi dzynarodowej:
1) kieruje zespołem nauczycieli realizuj cych program IB DP (Mi dzynarodowej Matury);
2) odpowiada za przygotowanie i terminowe przekazanie do biura regionalnego IB
wszelkiej dokumentacji zwi zanej z realizacj programu matury mi dzynarodowej;
3) koordynuje i wdra a program matury mi dzynarodowej;
4) przygotowuje wszelkie wizyty inicjowane przez IB lub zwi zane z realizacj programu w
szkole;
5) współtworzy roczny bud et wymagany do realizacji programu;
6) jest odpowiedzialny za popularyzowanie idei, zało e i filozofii programu IB w ród
społeczno ci szkolnej jak i w rodowisku lokalnym;
7) monitoruje bie c ofert szkole organizowanych przez IB oraz tworzy coroczny plan
doskonalenia nauczycieli pracuj cych w klasach IB;
8) archiwizuje wiadectwa uko czenia szkole nauczycieli IB, deklaracje przedmiotowe
uczniów oraz programy nauczania;
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9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

bierze udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla koordynatorów IB;
jest odpowiedzialny za współprac pomi dzy biurem regionalnym IB a szkoł ;
bierze czynny udział w procesie rekrutacji nauczycieli do realizacji programu IB;
organizuje i prowadzi spotkania dla uczniów IB oraz ich rodziców;
organizuje i prowadzi regularne spotkania nauczycieli IB celem bie cej oceny realizacji
programu, oceny post pu uczniów oraz wszystkich spraw zwi zanych z realizacj
programu IB w szkole;
nadzoruje (i inicjuje) współprac pomi dzy nauczycielami IB, personelem szkoły,
rodzicami, organizacjami zewn trznymi;
jest odpowiedzialny za pozyskiwanie, archiwizowanie i terminowe przekazywanie
danych do IB niezb dnych do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego;
jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich podr czników, materiałów
ródłowych oraz innych elementów niezb dnych do realizacji programu w ilo ci
i jako ci odpowiadaj cych standardom IB;
monitoruje proces dydaktyczny oraz procedury oceniania bie cego w klasach IB;
jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg samodzielnej pracy badawczej ucznia
(extended essay);
współpracuje z koordynatorem CAS celem odpowiedniego wdra ania wszystkich działa
okre lonych tym programem;
współpracuje z nauczycielem TOK (kontrola prawidłowo ci realizacji programu)
koordynuje proces rekrutacji uczniów do klas IB i pre-IB;
jest odpowiedzialny za prawidłowo
przebiegu egzaminu maturalnego (ocenianie
wewn trzne, zewn trzne, archiwizacja i digitalizacja prac maturalnych);
tworzy w porozumieniu z nauczycielami wewn trzny kalendarz zada IB dla szkoły;
współtworzy plan zaj dla klas IB.
§ 164.
Zasady rekrutacji do klasy pre-IB oraz IB.

Nabór do klasy pre-IB i IB odbywa si wył cznie w oparciu o egzaminy kwalifikacyjne, które
mog mie form pisemn i ustn . Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem
egzaminów dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomo ci w ustawowym terminie tj. do
ko ca lutego ka dego roku.
§ 165.
(uchylony).
§ 165a
1. W klasie realizuj cej program matury mi dzynarodowej ucze ma prawo do zmiany
przedmiotu i/lub poziomu zgodnie z zasadami okre lonymi przez IB, nie naruszaj c
istniej cego planu lekcyjnego szkoły, ze szczególnym uwzgl dnieniem przydziału godzin
nauczycielom, wynikaj cego z arkusza organizacyjnego.
2. Zmiana przedmiotu i/lub poziomu wymaga zgody dyrektora szkoły, który mo e jej udzieli
na pisemn pro b ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego).
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ROZDZIAŁ XV
WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH REALIZUJ CYCH
PROGRAM MATURY MI DZYNARODOWEJ

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§ 166.
Ocenianiu podlegaj osi gni cia edukacyjne ucznia, z zastrze eniem ust. 2.
W przypadku gdy frekwencja ucznia na danych zaj ciach edukacyjnych w semestrze, b dzie
ni sza ni 80 %, nauczyciel danych zaj edukacyjnych mo e obni y ocen semestraln
ucznia.
Ocenianie osi gni
edukacyjnych ucznia odbywa si
w ramach oceniania
wewn trzszkolnego.
Ocenianie wewn trzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych oraz post pach w tym
zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post pach,
trudno ciach w nauce;
5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
Ocenianie wewn trzszkolne odbywa si w oparciu o kryteria oceniania okre lone przez IB
i obejmuje:
1) ocenianie bie ce według skali i w formach przyj tych w szkole;
2) ustalanie semestralnych ocen z zaj edukacyjnych wybranych przez ucznia, według
skali, o której mowa w § 169.;
3) ustalenie przewidywanych ocen, z przedmiotów wybranych przez ucznia, w okre lonym
w kalendarzu wewn trznym terminie;
4) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o post pach i trudno ciach ucznia w nauce.
Ocena jest informacj , w jakim stopniu ucze spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela. Ocena nie jest kar ani nagrod .
§ 167.

1. W ocenianiu obowi zuj zasady:
1) zasada cz stotliwo ci i systematyczno ci – ucze
oceniany jest na bie co
i systematycznie;
2) zasada jawno ci kryteriów – ucze i jego rodzice (prawni opiekunowie) znaj kryteria
oceniania, zakres materiału z ka dego przedmiotu oraz formy pracy podlegaj ce ocenie;
3) zasada ró norodno ci wynikaj ca ze specyfiki ka dego przedmiotu;
4) zasada otwarto ci – wewn trzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresow ewaluacj .
§ 168.
Jawno oceny.
1. Nauczyciele na pocz tku roku szkolnego przedstawiaj uczniom opracowany przez siebie
(wybrany) program nauczania w danej klasie.
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2. Nauczyciele na pocz tku roku szkolnego informuj uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych oraz o kryteriach oceniania przyj tych przez IB;
2) sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów.
3. Wymienione w ust. 2 informacje znajduj si w czytelni szkoły.
4. Oceny s jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne ucze otrzymuje od nauczyciela do wgl du, a sposób ich
przechowywania okre la nauczyciel przedmiotu. Na pro b ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) nauczyciel ustalaj cy ocen powinien j krótko uzasadni .
§ 169.
Tryb oceniania i skala ocen osi gni

edukacyjnych ucznia.

1. Oceny bie ce, semestralne oraz ocen przewidywan z zaj
nast puj cej skali, z nast puj cymi skrótami literowymi:
1) ocena celuj cy
7
cel;
2) ocena bardzo dobry
6
bdb;
3) ocena dobry
5
db;
4) ocena zadowalaj cy
4
zd;
5) ocena dostateczny
3
dost;
6) ocena dopuszczaj cy
2
dop;
7) ocena niedostateczny
1
ndst;

edukacyjnych ustala si według

oraz z teorii wiedzy oraz samodzielnej pracy badawczej:
1) ocena celuj cy
A;
2) ocena dobry
B;
3) ocena zadowalaj cy
C;
4) ocena dostateczny
D;
5) ocena dopuszczaj cy
E.
2. Dopuszcza si punktowy system oceniania bie cego pod warunkiem, e ocena semestralna
i przewidywana b dzie wyra ona ocen w skali 1-7, a z teorii wiedzy oraz samodzielnej pracy
badawczej w skali A-E.
3. Oceny bie ce odnotowuje si w dzienniku lekcyjnym za pomoc cyfr, a z teorii wiedzy oraz
samodzielnej pracy badawczej - liter. Oceny semestralne w dzienniku lekcyjnym oraz
pozostałych dokumentach zapisywane s słownie w pełnym brzmieniu oraz za pomoc cyfr
w nawiasie obok oceny zapisanej słownie.
4. Informacje o osi gni ciach i post pach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na
bie co, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebra klasowych, odbywaj cych si
według harmonogramu opracowanego przez dyrekcj
szkoły, a tak e podczas
indywidualnych konsultacji.
5. Formami pracy ucznia podlegaj cymi ocenie s :
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1) prace pisemne:
a) kartkówka,
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny);
2) praca i aktywno na lekcji;
3) odpowied ustna;
4) praca projektowa;
5) praca domowa;
6) inne formy przewidziane w ocenianiu wewn trznym i zewn trznym.
§ 170.
Wymagania edukacyjne.
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane s w informatorach przedmiotowych IB.
2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny by opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
3. Nauczyciel zobowi zany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si uniemo liwiaj sprostanie
tym wymaganiom.
4. W przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymaga edukacyjnych, o których mowa w § 119. ust. 2 pkt 7 do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych mo e nast pi na podstawie tego
orzeczenia.
§ 171.
Klasyfikacja semestralna.
1. Obowi zkowy cykl kształcenia IB dzieli si na cztery semestry. Podział na semestry opisany
jest w § 109 ust. 2 niniejszego Statutu.
2. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia z zaj edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
semestralnych.
3. Klasyfikowanie przeprowadza si na koniec ka dego semestru, przy czym ocena ta ma
charakter jedynie informacyjny. Negatywna ocena semestralna nie wpływa na kontynuacj
kształcenia.
4. Oceny semestralne ustalaj nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne na
podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzgl dnieniem oceny bie cej.
5. W terminie okre lonym w kalendarzu wewn trznym nauczyciele prowadz cy poszczególne
zaj cia edukacyjne informuj ucznia o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej
i odnotowuj ten fakt w dzienniku.
6. Na koniec I, II i III semestru ucze otrzymuje za wiadczenie o ocenach semestralnych,
o których mowa w ust. 3 i 4.
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§ 172.
Uko czenie szkoły.
Po zako czeniu czterech semestrów nauki ucze ko czy przewidziany przez IB cykl kształcenia
i mo e przyst pi do zewn trznej cz ci egzaminu maturalnego.

1.

2.

3.

§ 173.
wiadectwa szkolne.
Na wiadectwie uko czenia szkoły, w cz ci dotycz cej wyników klasyfikacji ko cowej,
wpisuje si obowi zkowe zaj cia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zaj w klasie
programowo najwy szej, w której ucze realizował podstaw programow .
Absolwent szkoły, który przyst pił do zewn trznej cz ci egzaminu maturalnego oraz spełnił
wszystkie wymagania okre lone przez IB, otrzymuje wiadectwo Matury Mi dzynarodowej
(International Baccalaureate Diploma) oraz dokument zawieraj cy list zdawanych
przedmiotów i uzyskanych z nich ocen, zaliczenie programu CAS, punkty dodatkowe
uzyskane za kombinacj ocen z teorii wiedzy i samodzielnej pracy badawczej.
Absolwent szkoły, który przyst pił do zewn trznej cz ci egzaminu maturalnego, ale nie
spełnił wszystkich wymaga okre lonych przez IB, otrzymuje certyfikat oraz dokument
zawieraj cy list zdawanych przedmiotów i uzyskanych z nich ocen, informacje o realizacji
programu CAS, punkty dodatkowe uzyskane za kombinacj ocen z teorii wiedzy i
samodzielnej pracy badawczej.
ROZDZIAŁ XVI
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY
§ 174.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikaj z ustawy o finansach publicznych.
§ 175.
1. Szkoła b d ca jednostk bud etow mo e tworzy dochody własne na zasadach okre lonych
w odr bnych przepisach.
2. Plan finansowy dochodów własnych, o których mowa w § 44. ust.2 pkt 8 zatwierdza
dyrektor.
3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez szkoł wył czn odpowiedzialno
ponosi dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada w szczególno ci za:
1) prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie rodkami
finansowymi szkoły;
2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowi zuj cego planu
finansowego i w kwotach nie przekraczaj cych wysoko ci w nich przewidzianych;
3) terminowe rozliczenie za pomoc stosownych dokumentów z organem prowadz cym
szkoł rodków otrzymanych z bud etu tego organu;
4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie
towarów, usług i robót budowlanych ze rodków otrzymanych od organu prowadz cego
szkoł , obj tych rocznym planem finansowym szkoły.
4. Dyrektor ponosi pełn odpowiedzialno za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszcz dne
i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarz d mieniem szkoły.
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5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3-4, dyrektor szkoły podlega nadzorowi organu
prowadz cego szkoł na zasadach wynikaj cych z odr bnych przepisów.
ROZDZIAŁ XVII
PRZEPISY PRZEJ CIOWE

1.

2.
3.

4.

§ 176.
Podstaw programow kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej, okre lon
w zał czniku nr 3 do Rozporz dzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.18 z pó n. zm.) stosuje si , pocz wszy od roku
2012/2013 w klasach I liceum ogólnokształc cego.
W pozostałych klasach liceum ogólnokształc cego, do zako czenia cyklu kształcenia stosuje
si dotychczasow podstaw programow dla szkół ponadgimnazjalnych.
W latach szkolnych 2010/2011 - 2011/2012 po uzyskaniu pozytywnej opinii rady
pedagogicznej, wprowadza si now podstaw programow z wychowania fizycznego, jak
w ust.1.
Przepisy wymienione w: § 22. ust. 1 pkt 6, § 33., § 44. ust. 1 pkt 22, § 50. pkt 9, § 58. ust. 1
pkt 7, § 65. ust. 4 pkt 10, § 66. ust. 2, 3,4,6 i 8, § 156. ust 5, § 158. ust. 3 pkt 6 wchodz w
ycie w roku szkolnym 2012/2013.
ROZDZIAŁ XVIII
PRZEPISY KO COWE

§ 177.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi przepisami.
§ 178.
1. Szkoła u ywa piecz ci urz dowych zgodnie z odr bnymi przepisami oraz prowadzi rejestr
wszystkich piecz ci.
2. Liceum u ywa piecz ci podłu nej o tre ci:
II Liceum Ogólnokształc ce
im. Mieszka I
70-507 SZCZECIN, ul. H. Pobo nego 2
tel./fax 433-61-17
NIP 851-20-00-786, Regon 000222189
oraz piecz ci podłu nej bez danych finansowo-statystycznych:
II Liceum Ogólnokształc ce
im. Mieszka I
ul. Henryka Pobo nego 2
70-507 SZCZECIN
tel. 091 433 61 17
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§ 179.
Ceremoniał szkolny.
1. II Liceum Ogólnokształc ce im. Mieszka I w Szczecinie ma własny sztandar, patrona i logo.
2. Poczet sztandarowy jest powoływany decyzj rady pedagogicznej corocznie spo ród
kandydatur wyró niaj cych si osi gni ciami uczniów klas pierwszych zgłoszonych przez
wychowawców klas pierwszych. Decyzja zostaje podj ta na spotkaniu rady pedagogicznej
przed klasyfikacj klas trzecich.
3. Poczet zło ony z uczniów klas pierwszych obejmuje swoje obowi zki w dniu zako czenia
zaj dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas trzecich.
4. Zgodnie z zapisami ust. 2 i ust 3 w ka dym momencie roku szkolnego w szkole funkcjonuj
dwa trzyosobowe składy pocztu sztandarowego.
5. Decyzj o tym, który skład pocztu sztandarowego reprezentuje szkoł na poszczególnych
uroczysto ciach, podejmuj nauczyciele - opiekunowie pocztu sztandarowego, wyznaczeni
przez dyrektora szkoły.
§ 180.
Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.
1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mog by wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły;
2) organu prowadz cego lub organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny w przypadku
zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ
prowadz cy i organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje tekst ujednolicony statutu najpó niej po trzech nowelizacjach w formie
obwieszczenia.
§ 181.
Uchwał Rady Pedagogicznej z dnia 3 wrze nia 2010 r. przyj to do stosowania.
Statut Szkoły uchwalony przez Rad Pedagogiczn w dniu 3 wrze nia 2010 r.

………………………….
(dyrektor)
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