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STATUT 

LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 16 listopada 2011 r. ze zmianami: 15 lutego 2012 r., 20 lutego 2013 oraz 

14 października 2015 roku, 15 czerwca 2016, 21.09.2016r, 01.03.2017, 23.11.2017, 18 kwietnia 2018 r. 
 

tekst ujednolicony - uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/2016/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku 
 
 

 
Na podstawie: 

1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 

2017 r. poz. 60) w dalszej części zwana ustawą. 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych  

(Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223) 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY 
 

§1.  
 
Nazwa szkoły i siedziba szkoły 
1. Nazwa szkoły: LXVII Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego (w dalszej części zwane: 

„liceum”). 
2. Siedziba szkoły Warszawa ul. Hoża 11/15 
3. Działalność szkoły wspiera Stowarzyszenie Oświatowe SOWA. 

§2 
Organem prowadzącym liceum jest miasto stołeczne Warszawa. 

  
§3 

Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§1 
1. Celem działalności liceum jest realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty, a w szczególności: 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1943&qppozycja=1943
http://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=195&qppozycja=195
http://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1985&qppozycja=1985
http://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=2169&qppozycja=2169
http://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=60&qppozycja=60
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1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności określonych programami nauczania, w szczególności 

przygotowanie do egzaminu maturalnego i świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

2) wyrabianie nawyku dbania o własny rozwój intelektualny,  

3) przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, 

4) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

gospodarczym kraju,  

5) przygotowanie do korzystania z dóbr kultury i rekreacji istotnych dla harmonijnego rozwoju jednostki,  

6) rozwinięcie w uczniach poczucia odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, 

7) kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 

8) przekazanie wiedzy o problemach współczesnego świata, 

2. Cele, o których mowa w §1 ust. 1 osiągane są poprzez: 

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz 

umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości, 

2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia 

społecznego, 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, 

samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu społecznym i rodzinnym, 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy 

słabszym. 

3. Na życzenie rodziców uczniów Liceum organizuje naukę religii lub zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w 

wymiarze określonym odrębnymi przepisami. Po osiągnięciu pełnoletności o uczestniczeniu w tych lekcjach 

decydują uczniowie. 

4. Liceum jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,  

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,  

3) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz programy własne 

i autorskie, a także szkolny program wychowawczy; 

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz 

ukończenie szkoły w skróconym czasie. 

5) Liceum zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,  którą organizuje pedagog szkolny we 

współpracy z Dyrektorem, wychowawcami klas i innymi nauczycielami we współpracy 

6) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Liceum zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej poprzez: 

1) stałą obecność nauczycieli, wychowawców i pracowników Liceum wśród uczniów w godzinach pracy 

Liceum, 

2) pracę wychowawczą, 

3) Współpracę z rodzicami określoną w rozdziale XIII 

4) korzystanie z usług służb ochrony powołanych przez Organ Prowadzący Liceum, 

5) współpracę ze służbami interwencyjnymi, 

6) konsekwentne i jednoznaczne reagowanie, zgodne ze Statutem, w przypadku zachowań niewłaściwych i 

nagannych, 

7) zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych ustala odrębny regulamin wycieczek szkolnych. 

6. Pomoc materialna dla uczniów 

1) Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.  
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2) Pedagog szkolny realizuje opiekę socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

poprzez  współpracę z OPS w zakresie: 

a)  stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawki szkolne, 

b) bezpłatne obiady w szkole. 

3) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:  

a)  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

b)  stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

c)  stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

d)  stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4) Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe zgodnie z Ustawą o 

systemie oświaty” 

 

 

ROZDZIAŁ III 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 
 

§1 

 
1. W szkole istnieje Program wychowawczo- profilaktyczny obejmujący treści i działania wychowawcze 
skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 
przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
2.Program zawiera: wprowadzenie, podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole,      
diagnozę obszarów problemowych, profilaktykę w szkole, cele i zadania szkolnej profilaktyki, plan działań 
profilaktycznych, procedurę postępowania nauczycieli i metod współpracy szkoły z policją w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia używania przez ucznia 
alkoholu, narkotyków oraz uchylania się od obowiązku szkolnego, wagarowania. 
3.Program wychowawczo- profilaktyczny stanowi oddzielny dokument 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

PROGRAM POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
 

§1 

 
W Szkole istnieje Program postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
2. Program zawiera: wprowadzenie, podstawy prawne, procedury postępowania przed wystąpieniem      
kryzysu, procedury postępowania w chwili wystąpienia kryzysu, zasady postępowania w przypadku 
wybranych zdarzeń (pożar, powódź, choroba zakaźna, podejrzany przedmiot lub przesyłka w szkole), 
zagrożenie terrorystyczne, użycie broni palnej na terenie szkoły, zagrożenie bombowe, 
zabójstwo/samobójstwo, próba samobójcza ucznia, kryzys wychowawczy, organizacja ewakuacji. 
3. Program postępowania w sytuacjach kryzysowych LXVII Liceum Ogólnokształcącego stanowi oddzielny  
dokument. 
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ROZDZIAŁ V 

ORGANY LICEUM 
 

§1 
Organami Liceum są: 

1. Dyrektor Liceum, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Liceum, o ile zostanie utworzona, 

4. Samorząd Uczniowski, 

5. Rada Rodziców     

 
§2 

Dyrektor Liceum 
1. Dyrektor Liceum kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. 

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) przydzielanie nauczycielom zadań stałych i okresowych: funkcji wychowawcy, opiekuna stażu,  

4) dokonywanie oceny pracy nauczyciela, 

5) nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego, 

6) prawowanie funkcji mediatora w sporach między członkami społeczności szkolnej, 

7) czuwanie nad przestrzeganiem w szkole praw uczniów, 

8) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Liceum podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Liceum, 

10) powoływanie komisji i zespołów realizujących w sposób ciągły lub doraźny powierzone zadania, 

11) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych grup, skreślenia 

z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego 

12) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

3. Dyrektor Liceum ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia Kuratora Oświaty i Organ Prowadzący. 

4. Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników administracji zatrudnionych w 

Liceum. 

5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zawierania i rozwiązywania umów z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły, 

2) przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych zgodnie z "Zasadami i kryteriami przyznawania 

dodatku motywacyjnego", 

3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

4) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Liceum (o ile została utworzona) 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 
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6. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi Organami Liceum. 

7. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz 

odrębne przepisy wydane na jej podstawie.  

8. W szkole pełni obowiązki wicedyrektor, który współpracuje z dyrektorem w wypełnianiu jego zadań. Zakres 

obowiązków wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły. 

§3 
Rada Pedagogiczna 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum realizującym jej statutowe zadania dotyczące kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.  

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zapraszane przez dyrektora za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej. Gościom przysługuje głos doradczy. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum lub osoba przez niego powołana  

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w 

związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Liceum, Przewodniczącego Rady Liceum, Kuratora 

Oświaty, organu prowadzącego Liceum lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Dyrektor Liceum prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

8. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Liceum. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Liceum po ich uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) [skreślono],  

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Liceum po zaopiniowaniu 

ich projektów przez Radę Rodziców, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Liceum, 

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

4) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Liceum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności Liceum nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w Statucie lub projekt nowego Statutu Liceum oraz przedstawia 

go do uchwalenia Radzie Liceum, o ile została utworzona. 

13. W przypadku nieutworzenia Rady Liceum Statut uchwala Rada Pedagogiczna.  

14. Do szczególnych uprawnień Rady Pedagogicznej należy: 

1) wydawanie opinii na temat kandydatów na Dyrektora Liceum oraz przedłużania okresu pracy na stanowisku 

Dyrektora Liceum, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-02-2016&qplikid=1#P1A6
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2) skierowanie wniosku do Organu Prowadzącego Liceum o odwołanie Dyrektora Liceum z zajmowanego 

stanowiska, 

3) delegowanie przedstawiciela do udziału w pracach Komisji przeprowadzającej konkurs na objęcie 

stanowiska Dyrektora Liceum. 

4) podejmowanie decyzji w sprawie przenoszenia uczniów do innych grup. 

15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i Polityką Bezpieczeństwa. 

 

§4 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum. Przewodniczący Samorządu jest reprezentantem ogółu 

uczniów. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Liceum, Radzie Pedagogicznej, Radzie Liceum oraz Radzie 

Rodziców, wnioski i opinie w sprawach Liceum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków uczniów. 

4. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego oraz Rzecznika 

Praw Ucznia, do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej, 

sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem Liceum. 

 

§5 

Rada Rodziców 
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców. 

2. Celem funkcjonowania Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej Liceum poprzez: 

1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego, 

2) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyki, 

3) opiniowanie szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

5) występowanie do innych organów Liceum z wnioskami i opiniami na temat działalności Liceum, 

6) inicjowanie i organizowanie pomocy poprzez gromadzenie funduszy oraz inne formy współpracy dla dobra 

uczniów, 

7) formułowanie pisemnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i 

mianowanego w trybie określonym w art.9c pkt.7 Karty Nauczyciela. 

3. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. 

4. Zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 



7 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY, WYMIANA 
INFORMACJI I SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

 

§1 
Kompetencje organów szkoły określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 
 

§2 
Organy Liceum współpracują ze sobą w celu podnoszenia jakości pracy szkoły i właściwego wypełniania jej zadań 
statutowych. 
 

§3 
Nauczyciele, uczniowie i rodzice mają prawo zgłaszać do Dyrektora Liceum lub do Rady Pedagogicznej swoje 
uwagi, wnioski i opinie w formie ustnej lub, w przypadku spraw większej wagi, pisemnej. Wnioski, uwagi i opinie 
przekazane ustnie rozpatrywane są w trybie natychmiastowym, a wnioski pisemne na najbliższym posiedzeniu 
Rady Pedagogicznej. 
 

§4 
Decyzja Rady Pedagogicznej jest podejmowana zgodnie z regulaminem oraz zaprotokołowana i podana do 
wiadomości zainteresowanym w formie pisemnej. 
 

§5 
Wszystkie sytuacje konfliktowe wewnątrz Liceum rozpatrywane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 
 

§6 
W przypadkach konfliktu między organami Liceum zwoływane jest posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem 
przedstawicieli zainteresowanych stron. Po obustronnym naświetleniu kwestii spornej następuje rozstrzygnięcie 
w drodze głosowania w obecności nie mniej niż 2/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 

§7 

Głosowanie odbywa się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala Rada Pedagogiczna w głosowaniu 
jawnym. 
 

§8 

W przypadku braku porozumienia stronom przysługuje prawo do odwołania się do Organu Prowadzącego Liceum 
lub w sprawach dotyczących edukacji, wychowania, sprawowania opieki nad uczniem i przestrzegania Konwencji 
o Prawach Dziecka do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
 

§9 
Wymiana informacji pomiędzy Organami Liceum następuje poprzez wydawanie Informatorów dla uczniów, 
rodziców i dla nauczycieli oraz podczas zebrań poszczególnych Organów z udziałem Dyrektora lub wyznaczonych 
przedstawicieli. 
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ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA LICEUM 
 

§1 

Jednostki organizacyjne i system kształcenia 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki 

w danym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach obejmujących wszystkie przedmioty obowiązkowe, określone 

planem nauczania. 

2. Zajęcia organizowane są w systemie klasowym oraz międzyoddziałowym, uwzględniającym poziom umiejętności 

językowych i wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. 

3. Decyzję o organizowaniu zajęć w systemie międzyoddziałowym podejmuje Rada Pedagogiczna, określając 

jednocześnie zasady oraz tryb wyboru i zmiany tych zajęć przez uczniów.  

4. W przypadku zajęć w grupach międzyoddziałowym i fakultatywnych możliwe jest bieżące dokumentowanie 

zajęć w odrębnych dziennikach.  

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach takich, jak np. realizacja zajęć tematycznych, 

programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych dopuszcza się pilotowanie zajęć dydaktycznych w innym 

wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie 

zajęć. 

6. W Liceum realizowany jest program ogólnokształcący z wybranymi 2-4 przedmiotami wiodącymi realizowanymi 

w zakresie rozszerzonym i w zwiększonym wymiarze godzin. 

7. Przedmioty wiodące ustala Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dla każdego rocznika 

przed rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok szkolny. 

8. W miarę wolnych miejsc, Dyrektor może przyjąć nowych uczniów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej 

i sprawdzeniu poziomu wiedzy kandydata. W rozmowie kwalifikacyjnej mogą brać udział nauczyciele. Rozmowa 

obejmuje: język polski, matematykę, język angielski, inny język  obcy (j. niemiecki lub j. hiszpański) oraz 

przedmioty wskazane przez kandydata jaki przedmioty rozszerzone. 

9. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 15 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. 

10. Liceum gromadzi księgozbiór własny w salach lekcyjnych przydzielonych pod opiekę nauczycielom przedmiotu.  

11. Program wychowania fizycznego realizowany jest w obiektach sportowych finansowanych przez Organ 

Prowadzący (basen, sale gimnastyczne). 

 

§2 

1. Uczniowie mogą korzystać podczas przerw ze stołówki szkolnej 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny 

Liceum opracowany przez Dyrektora, na podstawie Ramowego Planu Nauczania oraz Planu Finansowego 

Liceum. Arkusz Organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący. 

3. W Arkuszu Organizacyjnym Liceum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.  

4. Przy planowaniu zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych w miarę 

możliwości finansowych uwzględniane są postulaty przedstawiane przez uczniów za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego. 
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5. Arkusz Organizacyjny na następny rok szkolny opracowuje Dyrektor Liceum i przedstawia do zatwierdzenia 

Organowi Prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

6. Dyrektor Liceum na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacyjnego ustala tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby 

wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

7. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego określają odrębne przepisy. 

§3 
Działalność eksperymentalna i innowacyjna 
Liceum przyjmuje studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnych 
porozumień zawartych pomiędzy Dyrektorem Liceum a władzami odpowiedniej uczelni. Porozumienia te określają 
terminy praktyk, liczebność grup studenckich oraz tryb rozliczeń finansowych. 

 

§4 

 
1.  W szkole działa biblioteka szkolna, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2.  Biblioteka szkolna służy do: 
1) gromadzenia i opracowania zbiorów; 
2) korzystania ze zbiorów w czytelni lub wypożyczenia zbiorów oraz korzystania z czytelni multimedialnej. 

3. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną szkoły. Informacja o obowiązujących 
godzinach otwarcia biblioteki i czytelni wywieszona jest na drzwiach biblioteki i czytelni. 

4.  Funkcje biblioteki:  
1 )współpracuje w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;  
2) stanowi centrum informacji o wszystkich drukowanych i audiowizualnych materiałach znajdujących się w 

szkole, przydatnych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;  
3)  jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych 

przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów; 
4)  stanowi centrum informacji o aktach prawnych obowiązujących w oświacie. 

5.  Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki zawarte są w Regulaminie Biblioteki Szkolnej, który określa: 
1) zadania biblioteki szkolnej 
2) prawa i obowiązki czytelników;  
3) zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami, 
4) zasady korzystania z czytelni multimedialnej. 

6.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

 
§5 

 

1. W Szkole może działać szkolny wolontariat. 
2. Celami głównymi szkolnego wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności  
szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 
3. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz w ogólnopolskich   
akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły); 
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 
4. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami; 
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
3) rodziców; 
4) inne osoby i instytucje 
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ROZDZIAŁ VIII 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

§1 
Nauczyciele 

1. Dyrektor zatrudnia w szkole nauczycieli, psychologa, pracowników administracyjnych oraz obsługi, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej 

pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

3. Właściwą postawę pracowników liceum wyznaczają: 

1) zasada praworządności: Pracownik liceum wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z 

obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na 

prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje 

wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,  

2) zasada uczciwości i rzetelności: Pracownik liceum podczas wykonywania swoich obowiązków jest 

bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich uczniów i ich rodziców, z poszanowaniem ich prawa 

do prywatności i godności. W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych 

pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie 

podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. 

Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych i 

społecznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub 

legalności, 

3) zasada jawności: Pracownik liceum, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w 

sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym 

udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa, 

4) zasada profesjonalizmu: Pracownik liceum wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni 

posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o 

systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

5) zasada neutralności: Pracownik liceum nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań 

stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z 

otoczeniem, 

6) Zasada współodpowiedzialności za działania: Pracownik liceum nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz 

wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, 

koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje 

się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący 

obniżenie autorytetu i wiarygodności liceum. 

4. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie, i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć, pełnionych 

dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych oraz podczas imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, 

2) poinformowanie uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 

3) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, 

4) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
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5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,  

8) ocenianie uczniów bezstronnie i obiektywnie zgodnie z "Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania" i 

szczegółowymi zasadami obowiązującymi na poszczególnych zajęciach niesprzecznymi z tym Systemem.  

5. Nauczyciel, w ramach obowiązujących przepisów ma prawo do autonomii w zakresie organizacji procesu 
dydaktycznego, to znaczy: 
1) do wyboru programu nauczania oraz podręcznika nauczania spośród dopuszczonych do użytku szkolnego 

2) do doboru metod i form nauczania, 

3) rozszerzania bądź dokonywania zmian w układzie materiału, ale z uwzględnieniem obowiązujących podstaw 

programowych, 

4) do doboru najlepszych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zdaniem jest w szczególności 

ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego 

także programy nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 

7. Dyrektor Liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. 

8. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programu nauczania, 

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania, 

3) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów i 

kontraktowych, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania. 

§2 

Wychowawcy 
1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w 

tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą". 

2. Wychowawca prowadzi swój oddział klasowy przez cały tok nauczania. 

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) na początku nowego roku szkolnego na podstawie wniosku nauczyciela złożonego do końca marca 

poprzedniego roku szkolnego, 

2) decyzją Dyrektora Liceum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

3) na pisemny, umotywowany wniosek złożony przez 2/3 rodziców danego oddziału, 

4) Dyrektor Liceum zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania 

zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 

4. Przy zmianie wychowawcy powołanie nowego odbywa się po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału klasowego, 

ich rodziców i Rady Pedagogicznej. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia 

w rodzinie i społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  
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3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami 

a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć przez niego organizowanych, 

5) informowanie na początku roku szkolnego o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Wychowawca w celu realizacji wyżej podanych zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, wpływające na 

rozwój jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka 

(dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,  

6) współpracuje z psychologami, pedagogami i innymi specjalistami z Wydziału Pedagogicznego UW i innych 

placówek specjalistycznych w celu rozpoznawania potrzeb i trudności uczniów oraz ich zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień, 

7) kontaktuje się, osobiście, telefonicznie lub z wykorzystaniem internetu, z rodzicami uczniów w miarę 

potrzeb, a w szczególności na co najmniej  dwa tygodnie przed końcem semestru informuje rodziców o 

zagrożeniu oceną niedostateczną. Przy braku kontaktu osobistego o zagrożeniu takim informuje listownie. 

8) Informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony innych 

właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

§3 
Do obowiązków psychologa i pedagoga należy: 

1. Świadczenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów w formie spotkań indywidualnych lub 

grupowych. 

2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i objęcie opieką pedagogiczną uczniów zgodnie z 

Programem Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły. 

3. Udzielanie konsultacji oraz porad psychologicznych i pedagogicznych dla nauczycieli. 

4. Udzielanie konsultacji oraz porad psychologicznych i pedagogicznych dla rodziców uczniów. 

5. Prowadzenie prelekcji oraz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 

6. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie diagnozy oraz pomocy psychologicznej 

skierowanej do uczniów.  

7. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w celu dostosowania programu wychowawczego do potrzeb 

młodzieży. 

8. Udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia. 

9. Systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności w szkole. 

10. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. 

11. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
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§4 
Zadania nauczycieli, zespołów psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektora szkoły w związku z organizacją pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej zgodne z Rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 
udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. Nr 228 poz. 1487). 

1. Zadania nauczycieli 

1) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania 

2) Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

3) Prowadzenie doradztwa edukacyjno- zawodowego. 

4) Wskazania działań wspomagających w stosunku do dzieci pochodzenia romskiego. 

2. Zadania zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniowi placówki. 

1) Ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.  

2) Określa zalecane formy, sposoby i zakresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii PPP. 

3) Planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji. 

4) Przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

5) Zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawia ją dyrektorowi po każdym 

spotkaniu. 

6) Opracowuje dla ucznia plan działań wspierających. 

7) Dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8) Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

3. Zadania dyrektora szkoły 

1) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2) Tworzy zespół, który planuje i koordynuje działania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi. 

3) Wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów. 

4) Na podstawie zaleceń zespołu ustala dla uczniów formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w tym z art. 

42 KN. 

5) Informuje rodziców lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, niezwłocznie po ustaleniu. 

6) W/w ustalenia wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszcza data.ę i podpis. 

7) Informuje rodziców o terminie spotkania zespołu. 

8) Wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli PPP. 

9) Przyjmuje przedstawioną przez zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu zespołu. 

10) Decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne. 

§5 
Obowiązki bibliotekarza. 
1. Praca organizacyjno-techniczna:  
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1) gromadzenie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, 

2) ewidencja i opracowanie zbiorów, 

3) selekcja zbiorów, 

4) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki, 

5) sporządzanie planów pracy biblioteki oraz sprawozdań z ich realizacji, 

6) dbałość o  lokal, wyposażenie i zbiory biblioteki, 

2. Praca pedagogiczna: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania informacji z różnych  źródeł,  

3) pobudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

4) popularyzacja czytelnictwa, 

5) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami, rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami. 

3.  Inne obowiązki: 

1) samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy - udział w konferencjach, spotkaniach 

metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego 

2) systematyczne śledzenie nowości 

3) modernizacja pracy biblioteki 

 

§6 
Obowiązki pracowników niepedagogicznych. 

1. Pracownikami niepedagogicznymi są: 

1) sekretarz szkoły 

2) specjalista do spraw administracji 

3) specjalista do spraw administrowania 

4) specjalista do spraw kadrowych 

5) konserwator 

6) woźny 

7) sprzątaczka 

8) dozorca 

9) kierownik gospodarczy 

2. Szczegółowe obowiązki tych pracowników określają Zakresy Obowiązków. 

 

ROZDZIAŁ IX 

REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 
 

§1 
Wychowawca wraz z uczniami ustala ocenę zachowania zgodnie z "Regulaminem ustalania oceny z zachowania" i 
podaje do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej. 

1. Regulamin opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchamy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. W szkole obowiązuje następująca skala ocen: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 
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4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać przede wszystkim funkcjonowanie ucznia w środowisku 

szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

3) [Skreślono] 
4) [Skreślono] 
5)  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia, biorąc pod uwagę jej społeczne, psychologiczne i pedagogiczne 
aspekty oraz zgodność ze Statutem Szkoły.  

5. Ocena zachowania powinna wynikać ze spostrzeżeń w ciągu całego okresu, którego dotyczy ocena (semestralna, 

roczna)  

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Wychowawca powinien na bieżąco informować ucznia i jego rodziców o jego zachowaniu na podstawie analizy 

sytuacji wychowawczej w klasie oraz opinii pracowników szkoły. 

8. Wychowawcy klas ustalają ocenę zachowania w końcu każdego okresu w terminie określonym przez Dyrektora 

szkoły.  

9. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani 

poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach.  

 

§2 

Kryteria ocen 
1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania semestralnych i rocznych: 

1) ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów, uzyskał wysoką 

ocenę swojej pracy przez nauczycieli i wychowawcę, przestrzega Statutu Szkoły, rozwija swoje 

zainteresowania i uzdolnienia oraz cechuje go: 

a) uczciwość względem siebie i innych, 

b) umiejętność reagowania na zło i niesprawiedliwość, 

c) pracowitość, uzyskiwanie ocen na miarę możliwości intelektualnych i zdolności, 

d) systematyczność w pracy, 

e) pozytywne oddziaływanie na innych, 

f) aktywność w życiu społecznym, klasy, szkoły, środowiska, 

g) troska o atmosferę koleżeństwa w klasie, 

h) wysoka kultura osobista przejawiająca się taktownym zachowaniem, 

i) wypełnianie bez zarzutu obowiązków ucznia, (nie spóźnia się do szkoły, ma nie więcej niż 10 h 

nieobecnych  nieusprawiedliwionych), 

2) ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który stara się być wzorowy choć ma świadomość, że nie zawsze 

osiąga cel, pracuje nad sobą i stara się eliminować braki, rozwijając swoją osobowość. Sumiennie wypełnia 

większość obowiązków ucznia, (nie spóźnia się do szkoły, ma nie więcej niż 20 h nieobecnych  

nieusprawiedliwionych), 
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a) ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który nie wyróżnia się w klasie lub jego pozytywne zachowania 

kompensują zachowania budzące pewne zastrzeżenia, uczy się na miarę swoich możliwości 

intelektualnych. Jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,( sporadycznie spóźnia się ma nie więcej niż 

30 h nieobecnych  nieusprawiedliwionych), 

b) ocenę poprawną - otrzymuje uczeń, który spełnia tylko podstawowe obowiązki ucznia, nie wyróżnia się 

pozytywną aktywnością na terenie klasy ani szkoły. Uczy się poniżej swoich możliwości intelektualnych 

Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, (sporadycznie spóźnia się, ma nie więcej niż 50 h 

nieobecnych  nieusprawiedliwionych), 

c) ocenę nieodpowiednią - otrzymuje uczeń, który często postępuje niezgodnie ze Statutem LXVII Liceum 

Ogólnokształcącego. Jego zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych, (spóźnia się, ma nie 

więcej niż 80 h nieobecnych  nieusprawiedliwionych źle odnosi się do kolegów, używa wulgarnych słów, 

wywołuje niegroźne konflikty), 

d) ocenę naganną - otrzymuje uczeń, którego postępowanie narusza powszechnie przyjęte normy moralne 

i godzi w społeczność uczniowską, przynosi ujmę szkole, prowadzi do sytuacji konfliktowych, zachowuje 

się w sposób niekulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, ma nie więcej niż 120 h 

nieobecnych  nieusprawiedliwionych nie spełnia należycie podstawowych obowiązków ucznia. Pomimo 

upomnień nie zmienia swojego zachowania.  

3) Za nieusprawiedliwione uważa się godziny, na których nieobecność nie została usprawiedliwiona w ciągu 

dwóch tygodni.  

4) Planowane nieobecności ucznia powinny być uzgodnione wcześniej z wychowawcą, w razie potrzeby z 

nauczycielami przedmiotów. 

5) Zwolnienie od rodziców, z części zajęć, powinno być dostarczone wychowawcy lub nauczycielowi, którego 

zajęcia się opuszcza przed opuszczeniem szkoły w danym dniu.  

6) Ocena końcoworoczna może być co najwyżej o dwa stopnie wyższa od oceny klasyfikacyjnej śródrocznej. 

7) W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego opiekunów prawnych zastrzeżeń na piśmie, że roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

ROZDZIAŁ X 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
§1 

Informacje ogólne 
1. W Liceum obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania  

 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zbiorem zasad stosowanych przy wystawianiu ocen bieżących, śródrocznych 

klasyfikacyjnych i końcoworocznych w LXVII LO. 

3. Wszystkie przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 

sierpnia z 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1534). 

4. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem regulują Rozporządzenia, o których mowa w ust.2 powyżej. 

5. Nauczyciele przedmiotowi zapoznają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi opracowanymi w oparciu o 

podstawy programowe i uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasach (grupach) równoległych. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, 
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2) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach specjalnych nauce i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

5) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć, 

6) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

 

§2 
Ocenianie bieżące 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach i zakresie oceniania oraz 

skali ocen i sposobie ich poprawiania, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny z danego przedmiotu. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia na 

podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany informować ucznia o wystawianych mu ocenach bieżących. 

4. Oceny za wypowiedź ustną winny być wystawione niezwłocznie. 

5. Ocena pracy pisemnej winna być wystawiona nie później niż po upływie 14 dni od chwili przeprowadzenia pracy 

sprawdzającej lub oddania pracy domowej. W przypadku prac dłuższych niż 45 minut i obejmujących szeroki 

zakres materiału okres ten może wynieść 21 dni.  

6. Przypadki przekroczenia terminu sprawdzanie pracy o której mowa w punkcie 5 należy zgłaszać Dyrektorowi na 

piśmie w ciągu 7 dni. 

7. Ocenianie bieżące winno być przeprowadzane systematycznie, w sposób umożliwiający uczniom stałą 

samoocenę stopnia opanowania wymagań edukacyjnych. 

8.  Pisemne  prace  uczniów (sprawdziany, wypracowania) są gromadzone w szkole. Ma do nich wgląd uczeń i jego 

rodzice (opiekunowie prawni) tylko w obecności nauczyciela przedmiotu. Wgląd odbywa się w trakcie konsultacji 

przedmiotowych bądź zebrań z rodzicami po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica (opiekuna prawnego). 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki bierze się, przede wszystkim, pod 

uwagę postawę i zaangażowanie ucznia. 

10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

oraz na czas określony w tej opinii. (§ 5-7 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 

poz. 843) 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”. 

12. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 

słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

13. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 11, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-07-2011&qplikid=1#P1A89
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§3 
Ocena klasyfikacyjna śródroczna 

1. Klasyfikacja śródroczna dokonywana jest w LXVII jeden raz w roku szkolnym - pierwszy semestr trwa od 

początku roku szkolnego do ostatniego dnia zajęć przed Bożym Narodzeniem. 

2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen bieżących, lecz liczbowym wyrazem 

przekonania nauczyciela o spełnieniu przez ucznia wymagań edukacyjnych. 

3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna wystawiana jest według skali:  

1) oceny pozytywne: 

a) 6   

b)  [Skreślono] 

c) 5  

d)  [Skreślono] 

e) 4  

f)  [Skreślono] 

g) 3  

h) [Skreślono] 

i) 2  

2) ocena negatywna:  

a) 1 

§4 
Ocena końcoworoczna 
 

1. Ocena końcoworoczna jest liczbowym wyrazem przekonania nauczyciela o stopniu wypełnienia przez ucznia 

wymagań edukacyjnych w ciągu całego roku. 

2. Ocena końcoworoczna wystawiana jest według skali 

1) Oceny pozytywne: 

a) celujący 6  

b) bardzo dobry 5  

c) dobry 4  

d) dostateczny 3  

e) dopuszczający 2  

2) ocena negatywna: 

a) niedostateczny 1 

3. Przy wystawieniu ocen bieżących z prac klasowych obowiązują następujące zasady przeliczania wyników 

procentowych (x) na oceny: 

 

Wyniki procentowe Ocena 

 Ocena negatywna 

x < 60% 1 

 Oceny pozytywne 

60% ≤ x <63% 2- 

63% ≤ x <67% 2 

67% % ≤ x <70% 2+ 

70% ≤ x <73% 3- 

73% ≤ x <77% 3  

77% ≤ x < 80% 3+ 

80% ≤ x < 83% 4- 

83% ≤ x < 87% 4 
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87% ≤ x <90% 4+ 

90% ≤ x <93% 5- 

90% ≤ x <95% 5 

95% ≤ x <100% 5+ 

100% ≤ x oraz zadanie 
dodatkowe 

6 

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany podać rodzicom lub prawnym opiekunom i uczniom proponowane 
oceny w szczególności informację o ocenie niedostatecznej nie później niż siedem dni przed zaplanowanym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

5  Nauczyciel informuje rodziców lub opiekunów prawnych oraz ucznia o ocenach wpisując je do dziennika 
elektronicznego. 

6. Uczeń, który chce poprawić ocenę, winien złożyć podanie, w którym określa uzgodniony z nauczycielem 
zakres wiedzy i umiejętności umożliwiający podwyższenie oceny, u nauczyciela przedmiotu lub u Dyrektora 
Liceum (w razie braku kontaktu z nauczycielem) nie później niż pięć dni przed wyżej wymienionym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Warunkiem przyjęcia podania jest: 
1) obecność na zajęciach edukacyjnych, 
2) systematyczna praca na miarę swoich możliwości, 
3) nieunikanie sprawdzianów i prac klasowych, 
4) udokumentowanie długotrwałej choroby (zwolnienie lekarskie). 

7. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany sprawdzić wiedzę tego ucznia w formie pisemnej i ustnej 
nieodbiegającej od formy kontrolowania wiedzy innych uczniów i na tej podstawie ustalić ocenę. 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen w terminie od dnia ustalenia rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena     

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości                 

i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10.   Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub 

utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła tworzy szansę uzupełnienia braków, a w 

szczególności określa termin ich uzupełnienia i zaliczenia. 

§5 
Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalenie oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń, którego nieobecności są usprawiedliwione może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku 

nieobecności nieusprawiedliwionych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia 

egzaminu klasyfikacyjnego na jego wniosek. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz spełniający 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i 

jego prawnymi opiekunami. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=1#P1A329


20 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu ponad 50% nieobecności na zajęciach, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Liceum 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 1) nazwę 

zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład 

komisji przeprowadzającej egzamin; 3) termin egzaminu; 4) imię i nazwisko ucznia; 5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki oraz spełniającego 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum, 

który pozwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

8. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Liceum - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania - jako egzaminatorzy. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminów, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminów oraz oceny ustalone przez komisję. Do protokołu załącza 

się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen. 

10. Pytania na egzaminie klasyfikacyjnym mają sprawdzić wszystkie wymagania edukacyjne, a ocena z egzaminu 

klasyfikacyjnego wystawiana jest według skali ocen od 1-6. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej. 

12. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, chyba, że została ustalona niezgodnie z przepisami.  

13. Niedostateczna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

§6 
Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej. 

3.  [Skreślono]. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Liceum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do 

końca lutego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum w składzie: 

1) Dyrektor Liceum - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji. Dyrektor 

powołuje wówczas nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej samej lub w innej szkole, po 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 



21 

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu poprawkowego z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych. 

9. Pytania egzaminacyjne na egzaminie poprawkowym sprawdzają zakres wiedzy i umiejętności ucznia i pozwalają 

wystawić ocenę zgodną z obowiązującą skalą ocen.  

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Liceum nie później niż do końca 

września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca 

marca. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.  

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej 

(semestrze programowo wyższym). 

13. Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują celującą ocenę z danego przedmiotu. 

 

ROZDZIAŁ XI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§1 
Uczniowie Liceum mają określone poniżej prawa oraz obowiązki zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych 

i religijnych - jeśli nie narusza tym uczuć i dobrego imienia innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

10) powtarzania klasy, gdy nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończy szkoły 

11) wystąpienia o zmianę klasy, 

12) do nauczania indywidualnego i egzaminu eksternistycznego pod warunkami określonymi przez Radę 

Pedagogiczną, 

13) odpoczynku w przerwach świątecznych i w czasie ferii, 

14) w przypadku naruszenia przez nauczycieli praw ucznia, składania pisemnych skarg na ręce Dyrektora szkoły. 

2. Uczniowi, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu lub 

z dwóch przedmiotów, przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego z tych przedmiotów.. 
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3. Szczegółowe warunki i sposób organizacji egzaminów poprawkowych określony jest w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub większej liczby przedmiotów może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli 

występuje brak podstaw do ustalenia oceny spowodowany nieobecnościami ucznia na zajęciach 

przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

5. Szczegółowe warunki i sposób organizacji egzaminów klasyfikacyjnych określony jest w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

6. Uczeń otrzymuje semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania zgodnie z "Wewnątrzszkolnym systemem 

ustalania oceny z zachowania". 

7. Każdemu uczniowi, jego rodzicom lub opiekunom prawnym oraz Samorządowi Uczniowskiemu przysługuje 

prawo odwołania się do Rady Pedagogicznej od oceny z zachowania wystawionej uczniowi przez wychowawcę 

klasy. Podania w tej sprawie należy składać do Rady Pedagogicznej najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem 

zatwierdzającym wyniki klasyfikacji. Rozpatrując podanie w sprawie zmiany oceny zachowania Rada 

Pedagogiczna może ocenę podnieść lub utrzymać niezmienioną. 

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Liceum, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 

przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 

2) przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

3) usprawiedliwiania w terminie dwóch tygodni, w formie pisemnej, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 

4) zakazu korzystania z wszelkich środków elektronicznych a w szczególności telefonów w czasie lekcji bez 

zgody i wyraźnego polecenia nauczyciela, 

5) dbania o higienę osobistą, schludny wygląd oraz skromny strój, odpowiedni do noszenia w szkole; w 

sytuacjach wątpliwych głos decydujący ma wychowawca, 

6) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

7) odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych osób, 

8) troski o dobre imię szkoły, pamięć patrona , Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jego bohaterskiego życia, ideałów, 

świata wartości i dorobku, 

9) przestrzegania ładu i porządku w szkole oraz troski o wspólne dobro, 

10) zakazu palenia na terenie szkoły tytoniu, picia alkoholu, posiadania środków odurzających oraz przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu i życiu innych, 

11) zakazu przebywania na terenie szkoły oraz imprezach organizowanych przez szkołę w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu, 

12) naruszania godności osób należących do społeczności szkolnej w miejscach publicznych i w Internecie. 
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ROZDZIAŁ XII 

NAGRODY I KARY 
§1 

 
W szkole stosowany jest system nagród i kar. 

1. Formy nagród stosowanych w Liceum to:  

1) pochwały, 

2) wyróżnienia,  

3) nagrody rzeczowe.  

2. Uczeń może być nagrodzony w przypadku szczególnych osiągnięć w nauce, a także wyróżniającej się 

postawy w pracy na rzecz innych. Prawo do przedstawiania wniosku o przyznanie nagrody przysługuje 

każdemu nauczycielowi szkoły, a szczególnie wychowawcy klasy, a także Samorządowi Uczniowskiemu i 

Radzie Rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wystąpić o przyznanie nagrody do innych organów 

np.: Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

§2 
W szkole stosowany jest następujący system kar: 

1. Formy kar stosowanych w Liceum: 

1) upomnienie, 

2) nagana wychowawcy, 

3) nagana Dyrektora, 

4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

5) naprawa wyrządzonych szkód, 

6) ostrzeżenie o możliwości skreślenia z listy uczniów, 

7) skreślenie z listy uczniów. 

2. Uczeń może być ukarany w przypadku łamania prawa i nie wywiązywania się ze swoich obowiązków 

zapisanych w Statucie szkoły. Prawo do przedstawiania wniosku o ukaranie przysługuje każdemu 

nauczycielowi szkoły, a szczególnie wychowawcy klasy, a także Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie 

Rodziców. 

3. Od kar wymierzonych przez nauczyciela, wychowawcę i Dyrektora przysługuje odwołanie do Rady 

Pedagogicznej. 

§3 
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów w 

następujących przypadkach: 

1. [skreślono]  

2. [skreślono] 

3. [skreślono] 

4. notorycznego opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia, 

5. picia napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły oraz podczas imprez i 

wycieczek organizowanych przez szkołę, 

6. posiadania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Liceum oraz przebywanie na terenie 

szkoły po ich użyciu, 

7. drastycznego naruszenia norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i innych 

osób, 

8. [skreślono]  
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9. za prowadzenie na terenie szkoły agitacji politycznej, religijnej itp., po uprzednim ostrzeżeniu ucznia o 

zagrożeniu usunięciem z Liceum i wobec braku poprawy,  

10. szczególnie wulgarnego zachowania, rażącego naruszenia norm współżycia, lekceważącego stosunku do 

obowiązków szkolnych, po uprzednim ostrzeżeniu ucznia o zagrożeniu usunięciem z Liceum i wobec braku 

poprawy, 

11. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przewidziane w przepisach Kodeksu 

Karnego. 

 
 

§4 
Uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie decyzji o skreśleniu z listy uczniów. 
 

§5 
Dyrektor Liceum ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu 
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

RODZICE UCZNIÓW 
§1 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

5) wyrażania i przekazywania Kuratorowi Oświaty opinii na temat funkcjonowania szkoły. 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy Liceum i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi Liceum oraz 

Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów, 

7) porad pedagoga szkolnego. 

§2 
Szkoła organizuje zebrania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w miarę 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§3 
 
Do zadań rodziców (opiekunów) ucznia należy: 
1. zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne i informowania o nieobecności, 

2. zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

3. wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

4. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Liceum, 

5. udzielanie w miarę możliwości pomocy ej. 
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ROZDZIAŁ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na pieczęciach i stemplach dopuszczalny jest czytelny skrót nazwy szkoły. 

3. Liceum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

4. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 
ROZDZIAŁ XV 

 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 
§ 1 

 
1. W LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do końca roku szkolnego 2018/2019 r. funkcjonują 

klasy gimnazjalne 

2. Uczniowie klas gimnazjalnych realizują programy nauczania uwzględniające podstawy programowe dla 

gimnazjum zatwierdzone przez MEN 

3. Klasy gimnazjalne w LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego posiadają opracowane ‘Prawa i 

obowiązki uczniów klas gimnazjalnych’ oraz ‘Zasady oceniania i klasyfikowania’ opisane w §2 i §3 

niniejszego rozdziału Statutu. 

4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o 

„szkole” – należy rozumieć przez to LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

§ 2 

 

 

Prawa i obowiązki uczniów klas gimnazjalnych  

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, ich treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

2) jawnej, umotywowanej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce i zachowaniu, ustalonej na 

podstawie znanych kryteriów, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

4) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia  

i wychowania, 

6) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 
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7) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

8) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, 

9) do równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia, 

10)  rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych  

oraz pozalekcyjnych, 

11)  odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii, 

12)  uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i 

wychowawczych, 

13)  korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki Szkoły, 

14)  korzystania, z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej, 

15)  udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych  

i rozrywkowych na terenie Szkoły , 

16)  wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających na terenie Szkoły, 

17)  od roku szkolnego 2017/2018 oraz w następnym roku szkolnym wszyscy uczniowie gimnazjum 

mają prawo do nieodpłatnego dostępu do podręczników szkolnych , materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, 

2) brać udział w zespołowym wykonaniu Projektu Edukacyjnego, 

3) dbać o dobre imię Szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne, 

4) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 

5) regularnie uczęszczać na lekcje, nie spóźniać się, 

6) usprawiedliwiać każdą nieobecność w terminie siedmiu dni od powrotu do Szkoły w formie 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) napisanego w dzienniczku (niedostarczenie 

usprawiedliwienia w terminie 7 dni powoduje, iż dni nieobecności są traktowane jako dni 

nieusprawiedliwione), 

7) brać czynny udział w życiu Szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich, uczestnicząc w 

zajęciach pozalekcyjnych, 

8) brać udział w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, 

9) odnosić się z szacunkiem do dorosłych (nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców) oraz uczniów, 

10) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, 

11) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć,  

a także przed ich rozpoczęciem oraz w czasie przerw, 

12) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających, 
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13) dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, 

14) zwrócić do biblioteki szkolnej w wyznaczonym przez Dyrektora terminie udostępnione nieodpłatnie 

na dany rok szkolny podręczniki i materiały edukacyjne  

15)  rozliczyć się, gdy kończy lub opuszcza Szkołę, z książek wypożyczonych  

z biblioteki szkolnej i szkolnego sprzętu sportowego, kluczyków do szafek; potwierdzając 

rozliczenie wpisem na karcie obiegowej. 

3. Warunki korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły:  

1) korzystanie z telefonów komórkowych podczas lekcji jest zabronione, złamanie zakazu skutkuje 

konfiskatą telefonu na danej lekcji.  

2) nierespektowanie powyższych zasad pociąga za sobą konsekwencje określone w systemie kar 

niniejszego Statutu.  

3) w sytuacjach szczególnych nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych 

jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

4. Zasady określające wygląd zewnętrzny uczniów na terenie Szkoły:  

1) ubiór powinien schludny, czysty, zakrywający ciało, (niedozwolone są bardzo krótkie spódniczki, bluzki na 

ramiączkach),  

2) obuwie powinno być codziennie zmieniane; niedozwolone jest noszenie butów na wysokim obcasie, 

3) na uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy składający się: 

- dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, ewentualnie spodnie, 

- chłopcy: biała koszula , czarne lub granatowe długie spodnie lub garnitur, 

4) niedozwolony jest makijaż i malowanie paznokci, 

5) na lekcjach wychowania fizycznego, ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz posiadania biżuterii. 

 

 

§ 3 
 

 

Uczniowie klas sportowych podlegają ocenie przydatności do kontynuowania uprawiania sportu: 

1. Wniosek, związany z zakończeniem szkolenia zawodnika, trener danej dyscypliny kieruje do Dyrektora, 

na podstawie osiąganych przez niego wyników i własnych obserwacji. 

2. Trenerzy składają wnioski dwa razy w roku: raz do 1 grudnia oraz drugi raz  

do 1 kwietnia. 

3. Dyrektor wszystkie wnioski, dotyczące zakończenia szkolenia zawodnika, przedstawia Radzie 

Pedagogicznej do zatwierdzenia, najpóźniej jeden miesiąc przed końcem pierwszego semestru i na dwa 

miesiące przed zakończeniem roku. 

4. Zawodnicy, którzy nie maja predyspozycji do kontynuowania uprawiania sportu, decyzją Rady 

Pedagogicznej, przenoszeni są do klasy niesportowej. 
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5. Uczeń, który nie uzyskał promocji do następnej klasy, w wyjątkowej sytuacji może pozostać nadal w 

klasie sportowej. Ostateczną decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii 

trenera. 

6. Zawodnik lub jego rodzice mogą odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej na piśmie. W tej sytuacji 

Dyrektor powołuje komisję, w skład, której wchodzą: 

1)  trener prowadzący, 

2)  Dyrektor, 

3) inny trener, 

7. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

 

§ 4 

 

 

1. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na 

indywidualny pogram nauczania lub tok nauczania.  

Decyzję podejmuje Dyrektor Liceum na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub na 

podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej mogą otrzymać decyzją Dyrektora Szkoły 

zezwolenie na indywidualne nauczanie. 

 

 

§ 5 

 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę, postępy w nauce, osiągnięcia naukowe oraz sportowe, uczeń Szkoły 

może być wyróżniany i nagradzany w formie: 

1) pochwały wychowawcy na forum klasy, 

2) pochwały Dyrektora Liceum w obecności społeczności szkolnej, 

3) listu pochwalnego wychowawcy lub Dyrektora Liceum do rodziców (prawnych opiekunów), 

4) dyplomu,  

5) nagrody rzeczowej, 

6) medalu: „Najlepszy sportowiec roku w LXVII LO w klasach gimnazjalnych”, który jest 

przyznawany za osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym. 

2. Nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w konkursach szkolnych wręczane są zazwyczaj na koniec roku 

szkolnego. 

3. Dyrektor Liceum przyznaje nagrodę specjalną dla klasy, która zdobyła największą ilość punktów w 

konkursie samorządu na najlepszą klasę. 
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4. Najlepsi uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i co najmniej dobre zachowanie 

otrzymują stypendia naukowe. 

5. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

6. Za szczególne osiągnięcia sportowe na wniosek trenera uczeń, który uzyskał ocenę zachowania co 

najmniej dobrą otrzymuje stypendium sportowe. 

7. Czołowe lokaty oraz wyróżnienia, zdobyte na międzyszkolnych konkursach wiedzy  

i zawodach sportowych itp., odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

8. Szkoła każdorazowo informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie. 

 

 

§ 6 

 

 

1. Za niedopełnienie obowiązków szkolnych, nieprzestrzeganie obowiązującego Statutu, uczeń może 

otrzymać następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy, 

2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy, 

3) pisemna nagana dokonana przez wychowawcę klasy, 

4) pisemna nagana dokonana przez Dyrektora Szkoły, 

5) przeniesienie do oddziału równoległego. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać 

nietykalności i godności osobistej ucznia. 

3.  O zastosowanych wobec ucznia karach każdorazowo powiadamia się rodziców (prawnych 

opiekunów).  

4.  Od kar przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni w następującym trybie:  

1)  od kary nałożonej przez wychowawcę wniosek do wychowawcy o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

2)  w razie negatywnego rozpatrzenia sprawy przez wychowawcę uczeń może złożyć odwołanie do 

Dyrektora Liceum, 

3)  Dyrektor  Liceum rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania, 

4) decyzja Dyrektora Liceum jest obowiązująca. 

5. Dyrektor  Liceum, na wniosek Rady Pedagogicznej, może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej, jeżeli: 

1) uczeń w rażący sposób narusza dyscyplinę, zachowuje się arogancko wobec pracowników oraz 

uczniów Szkoły,  

2) jego zachowanie zaburza lub uniemożliwia działania dydaktyczne oraz wpływa destrukcyjnie i 

demoralizująco na sytuację wychowawczą w klasie.  
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3)  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego ucznia. 

6. Wystąpienie Dyrektora Liceum do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do klasy rejonowej poprzedza: 

1) opinia Samorządu Uczniowskiego na temat zachowania i funkcjonowania ucznia w społeczności 

szkolnej, 

2) opinia Rady Pedagogicznej, po zapoznaniu się z opinią Samorządu Uczniowskiego oraz z 

działaniami, które miały na celu poprawę funkcjonowania ucznia w szkole i były podejmowane 

przez: 

 - wychowawcę; 

 - pedagoga szkolnego; 

 - innych nauczycieli. 

 

 

§ 7 

 

 

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów klas gimnazjalnych LXVII Liceum Ogólnokształcącego z  końcem 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat  oraz gdy  nie realizuje obowiązku 

szkolnego, nie wykazuje postępów w nauce  a także wpływa demoralizująco na innych uczniów. 

 

§ 8 

 

 

 

Zasady oceniania uczniów 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  których ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do:  

     - wymagań określonych w podstawie programowej;  

     - wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania (w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych), 

2) zachowanie ucznia, które polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego. 

2. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

     - śródroczne; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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     - roczne; 

     - końcowe (dla uczniów kończących szkołę). 

3. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w roku szkolnym: 

1) w grudniu - klasyfikacja śródroczna, 

2) w czerwcu - klasyfikacja roczna lub końcowa w wypadku uczniów kończących Szkołę. 

4. Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, według skali ocen. 

5. Skala ocen  klasyfikacyjnych śródrocznych, rocznych lub końcowych: 

1) celujący (cel)  6 

2) bardzo dobry (bdb) 5 

3) dobry (db)  4 

4) dostateczny  (dst) 3 

5) dopuszczający (dop) 2 

6) niedostateczny (ndst.) 1 

3. Bieżące ocenianie wiedzy, umiejętności i postępów ucznia powinno być dokonywane systematycznie, 

obiektywnie w różnych formach np. sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zaangażowanie  ucznia 

w pacę na lekcji itp. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:  

1) informowanie ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego, systematycznego, planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

5. Kryteria wymagań, na poszczególne oceny szkolne, nauczyciel  danego przedmiotu przekazuje uczniom 

na początku roku szkolnego, zapoznając  z Przedmiotowym Systemem Oceniania znajomość czego 

uczniowie potwierdzają zapisem w zeszycie. 

6. Bieżące ocenianie poziomu opanowania wiedzy, umiejętności i postępów ucznia, określonych w 

wymaganiach programowych  odbywa się według skali: 

1) celujący (cel)  6 

2) bardzo dobry (bdb) 5 

3) dobry (db)  4 

4) dostateczny (dst)  3 

5) dopuszczający (dop) 2 

6) niedostateczny (ndst.) 1 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

9. Procentowe wymagania dotyczące poszczególnych ocen z prac pisemnych: 

1) celujący  99 %   -  100 % 

2) bardzo dobry 98 %   -   93 % 

3) dobry  92 %   -   74 % 

4) dostateczny 73 %   -   55 % 

5) dopuszczający 54 %   -   36 % 

6) niedostateczny 35 %  -     0 % 

10. Wymagania na ocenę: 

1) Celujący 

- uczeń posiada wyczerpującą wiedzę z zakresu podstawy programowej; 

- uczeń potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych źródeł informacji; 

- uczeń wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania konkretnych problemów;  

- uczeń osiąga wyniki w konkursach przedmiotowych – szkolnych i międzyszkolnych, 

2) Bardzo dobry 

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym materiał przewidziany; 

- uczeń wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji; 

- uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy przedstawione przez nauczyciela posługując się nabytymi 

umiejętnościami; 

- uczeń potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

3) Dobry 

- uczeń opanował w stopniu zadawalającym materiał przewidziany podstawą programową; 

- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast trudniejsze wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela; 

- uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji poznanych w czasie lekcji, 

4) Dostateczny 

- uczeń opanował podstawowe elementy podstawy programowej; 

- uczeń potrafi wykonywać proste zadania; 

- uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela, 

 

5) Dopuszczający 
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- uczeń posiada wyraźne braki w wiadomościach wymaganych w podstawie programowej, które 

można usunąć w dłuższym okresie czasu; 

- uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawy programowej, 

 

6) Niedostateczny 

- uczeń braki w wiedzy ucznia są na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy 

pomocy nauczyciela; 

- uczeń nie potrafi wykonywać prostych poleceń nawet przy pomocy nauczyciela. 

11. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, otrzymuje z tych zajęć 

celującą ocenę roczną. 

12. Uczeń, w celu uzyskania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej lub końcowej, powinien otrzymać 

przynajmniej: 

1)  trzy oceny cząstkowe w przypadku jednej godziny tygodniowo z danego przedmiotu, 

2)  pięć ocen cząstkowych w przypadku dwóch godzin tygodniowo z danego przedmiotu, 

3)  sześć ocen cząstkowych w przypadku więcej niż dwóch godzin tygodniowo  

z danego przedmiotu. 

13. Przedmiotem oceniania mogą być: odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, zeszyty przedmiotowe i 

ćwiczeń, prace domowe, referaty, prezentacje, osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych i 

międzyszkolnych, prace ręczne uzgodnione z nauczycielem, aktywna praca na lekcji. 

14. Za aktywny udział i dodatkowe ćwiczenia uczeń może otrzymać  ocenę lub „ + ”, a za braki: np. zeszytu, 

pracy domowej, przyborów i pracy na lekcji uczeń otrzymuje „ - ”;  

o randze „ + ” i „ - ” decyduje nauczyciel przedmiotu. 

15. Uczeń ma prawo być dwukrotnie nieprzygotowany bez konsekwencji, jeżeli zajęcia odbywają się co 

najmniej dwa razy w tygodniu i jednokrotnie nieprzygotowany, jeżeli zajęcia odbywają się raz w 

tygodniu. O nieprzygotowaniu do zajęć uczeń powinien poinformować nauczyciela na początku lekcji. 

16. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna lub końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 

ale jest także wynikiem nabytej wiedzy, umiejętności oraz pracy, starań i postawy ucznia na lekcji.  

17. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o terminie oraz tematyce mającego się odbyć 

sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się trzy sprawdziany tygodniowo i nie więcej 

niż jeden dziennie w danej klasie. 

18. Sprawdziany powinny być równomiernie rozłożone w czasie celem uniknięcia nagromadzenia ich przed 

wystawieniem ocen. 

19. Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną może jednorazowo przystąpić do poprawy.  
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20. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien przystąpić do niego w innym terminie  

w formie uzgodnionej z nauczycielem.  

21. Kartkówka to krótka, pisemna praca kontrolna, sprawdzająca wiedzę i umiejętności  

z materiału omawianego  maksymalnie na trzech tematach lekcyjnych.  

22. Prace pisemne sprawdziany i kartkówki w danym roku szkolnym są do wglądu dla uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów ucznia) u nauczyciela przedmiotu w czasie zebrań i dni otwartych. Siedem dni 

roboczych po radzie zatwierdzającej wyniki klasyfikacji ulegają zniszczeniu.  

23. Uczniowie klasy II biorą udział w realizacji Projektu Edukacyjnego. Projekt Edukacyjny jest 

zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, 

z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć 

wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać 

poza te treści: 

1) Projekt Edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, 

2) szczegółowe warunki realizacji Projektu Edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, 

3) udział ucznia w realizacji Projektu Edukacyjnego wpływa na ocenę zachowania, 

4) wychowawca klasy II na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

Projektu Edukacyjnego, 

5) informacje o udziale ucznia w realizacji Projektu Edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, w takim przypadku 

na świadectwie ukończenia Gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”. 

24. Uczniowie klas gimnazjalnych uczęszczają na dodatkowe, obligatoryjne zajęcia edukacyjne 

zorganizowane w ramach tzw. godzin dyrektorskich oraz koła zainteresowań. 

25. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne: religię, etykę wlicza się oceny uzyskane 

z tych zajęć do średniej ocen klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej w przypadku uczniów klas 

trzecich. 

26. Przy ustalaniu oceny wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek, wkładany przez uczniów w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

27. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia z  zajęć wychowania fizycznego, informatyki 
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uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”/„zwolniona”. 

28. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

29. Uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, 

może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia. W przypadku 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczani zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”. 

30. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów: 

1) wychowawca klasy informuje, na miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną lub roczną, w formie pisemnej 

i elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach telefonicznie, rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów, nieklasyfikowaniu z danego przedmiotu oraz  

o ocenie zachowania ucznia, 

2) rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają informację o przewidywanych ocenach podpisem na wydruku 

elektronicznym, 

3) uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nieobecność 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia i brak jest podstaw 

do ustalenia śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej, 

4) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W 

ciągu trzech dni roboczych po uzyskaniu informacji o nieklasyfikowaniu z danego przedmiotu rodzice ucznia 

(prawni opiekunowie) mogą złożyć podanie do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego, 

5) na prośbę ucznia nieklasyfikowanego lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

6) egzamin klasyfikacyjny odbywa się w terminie ustalonym w porozumieniu  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

7) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej, przy czym egzaminy klasyfikacyjne 

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego mają przede wszystkim formę zadań 

praktycznych, z egzaminu uczeń uzyskuje jedną ocenę, 

8) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych; w wyniku przeprowadzonego egzaminu komisja ustala ocenę, 
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9) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest 

ostateczna, 

10) protokół przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy załączyć do arkusza ocen ucznia, rodzice 

(prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w pracę egzaminacyjną i dokumentację egzaminu w obecności 

Dyrektora Szkoły, 

11) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, 

12) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” / 

„nieklasyfikowana”, 

13) jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego nie otrzymuje promocji do  klasy 

programowo wyższej; w sytuacji, gdy uczeń otrzymał z egzaminu  klasyfikacyjnego ocenę niedostateczna ma 

prawo przystąpić jeszcze do egzaminu poprawkowego, jeśli jest to jedna z dwóch ocen niedostatecznych z 

zajęć edukacyjnych,  

14) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o poprawę przewidywanej oceny rocznej z 

danego przedmiotu pod warunkiem, że została ona wystawiona niezgodnie z przepisami, termin poprawy 

uzgadniany jest z uczniem, 

15) warunki uzyskania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:  

- za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę wystawioną przez nauczyciela w terminie 

zgodnym z zasadami niniejszego Statutu; 

- uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co 

najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega 

lub od niej wyższa; 

- uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują odrębne przepisy; 

- frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby), wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione; 

- przystąpienie lub uzupełnienie sprawdzianów lub prac pisemnych przewidzianych przez 

nauczyciela; 

- uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych tzn. wyższych niż 

ocena niedostateczna; 

- skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,  

w tym konsultacji indywidualnych, 

16) uczeń, ubiegający się o podwyższenie oceny, zwraca się z pisemną prośbą  

(w formie podania) do Dyrektora Szkoły w ciągu 5 dni roboczych od terminu uzyskania informacji o 

przewidywanych ocenach rocznych, 
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17) wychowawca potwierdza spełnienie warunków umożliwiających zdawanie egzaminu poprawiającego ocenę, 

18) uczeń przystępuje do dodatkowego egzaminu pisemnego sprawdzającego wiadomości i umiejętności, a jeżeli 

specyfika przedmiotu tego wymaga (np. wychowanie fizyczne) do ćwiczeń praktycznych, 

19) egzamin zostaje oceniony zgodnie ze Statutem,  

20) poprawa oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy egzamin sprawdzający został zaliczony na ocenę, o 

którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą, 

21) ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej przez nauczyciela, do której poprawy 

przystąpił uczeń. 

31. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

32. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

33. Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego na ostatni tydzień ferii letnich. Nauczyciele 

wyznaczeni do uczestnictwa w składzie komisji egzaminacyjnej mają obowiązek wstawienia się w 

wyznaczonym terminie: 

1) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, 

2) w skład komisji wchodzą: 

- Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel - jako przewodniczący; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

- drugi nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji, 

3) z prac komisji sporządzany jest protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

4) rodzice (prawni opiekunowie ucznia) maja prawo wglądu do pracy i dokumentacji egzaminu w obecności 

Dyrektora Szkoły. 

5) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora 

Szkoły, 

6) Rada Pedagogiczna jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promuje ucznia klasy II, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te są 

zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej.  

34. Uczeń kończy Szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w danej szkole, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 
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2) zrealizował Projekt Edukacyjny, 

3)  przystąpił do Egzaminu  Gimnazjalnego przeprowadzanego w klasie III. 

35. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie, 

języka polskiego, 

2) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności  

z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego w zakresie podstawowym 

i rozszerzonym, 

4) uczniowie przystępują do części trzeciej Egzaminu Gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego 

nowożytnego, którego uczą się, jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie przystępują do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego tzn. jednego  

z języków obcych nowożytnych, 

5) każda z części Egzaminu Gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia, 

6)  uczeń otrzymuje wyniki Egzaminu Gimnazjalnego  z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zgodnie z 

Harmonogramem Działań Gimnazjalisty w  danym roku szkolnym. 

7) Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy. 

36. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

37. Ocenianie zachowania ucznia polega na określeniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej 

klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w Statucie Szkoły.  

38. W śródrocznej i rocznej ocenie zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom: nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom. 

39. Zasady oceniania zachowania uczniów: 

1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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2) oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy po konsultacjach w zespołach klasowych z nauczycielami 

lub z innymi pracownikami szkoły, 

3) ocenę zachowania poprzedza samoocena ucznia i ocena ucznia przez klasę na godzinie wychowawczej,  

4)  do cząstkowych ocen zachowania mogą mieć wgląd rodzice (prawni opiekunowie. 

40. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną oraz roczną ustala wychowawca na podstawie:  

1) średniej ocen cząstkowych zachowania wystawionych przez nauczycieli, 

2) pisemnych i ustnych opinii nauczycieli, 

3) samooceny ucznia, 

4) własnych obserwacji, 

5) udziału ucznia w realizacji Projektu Edukacyjnego, 

6) spóźnień według następujących  kryteriów:  

- ocena wzorowa –  0 spóźnień; 

- ocena bardzo dobra – do 3 spóźnień; 

- ocena dobra – do 6 spóźnień; 

- ocena poprawna  - do 10 spóźnień; 

- ocena nieodpowiednia – do 15 spóźnień; 

- ocena naganna -  powyżej 15 spóźnień. 

7) nieusprawiedliwionych nieobecności według następujących  kryteriów: 

- ocena wzorowa – 0 godzin nieusprawiedliwiona; 

- ocena bardzo dobra – 1 dzień szkolny (do 8 godzin); 

- ocena dobra – 2 dni szkolne (do 16 godzin); 

- ocena poprawna – 3 dni szkolne (do 24 godzin); 

- ocena nieodpowiednia – 4 dni szkolne (do 32 godzin); 

- ocena naganna – powyżej 4 dni szkolnych (powyżej 32 godzin). 

41. Ocenę zachowania ustala się w następującej skali: 

1) wzorowe (wz) 

2) bardzo dobre (bdb) 

3) dobre (db) 

4) poprawne (pop) 

5) nieodpowiednie (ndp) 

6) naganne (ng) 

42. Kryteria ocen zachowania: 
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1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

- w sposób szczególny wyróżnia się kulturą osobistą; 

- wyróżnia się aktywną postawą w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

- współdziała i współtworzy w szkole wspólnotę uczniów i nauczycieli (m.in. aktywna 

 postawa w pracach Samorządu Uczniowskiego); 

- w miarę możliwości pomaga słabym; 

- przeciwstawia się przejawom agresji, brutalności, arogancji; 

- cieszy się autorytetem wśród rówieśników i jest pozytywnym liderem grupy; 

- dba o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;  

- przestrzega Regulaminu Uczniów (m.in. zmienia obuwie, nie spóźnia się na lekcje, nie opuszcza 

terenu szkoły bez pozwolenia); 

- stosownie ubiera się do szkoły; 

- ściśle stosuje się do zarządzeń dyrekcji szkoły; 

- okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom; 

- wykazuje się samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na każdym etapie realizacji projektu 

edukacyjnego, wzorowo pełni swoją funkcję w zespole, wspomaga członków zespołu w realizacji 

poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazuje się umiejętnością dokonywania 

krytycznej samooceny oraz wyciągania wniosków; 

- uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny i jest wzorem dla innych, 

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się kulturą osobistą; 

- stara się osiągać, w miarę swoich możliwości jak najlepsze wyniki w nauce;  

- przestrzega zasad współżycia w szkole; 

- wywiązuje się sumiennie z powierzonych mu dodatkowo obowiązków; 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i klasy; 

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych oraz cieszy się uznaniem wśród rówieśników; 

- przestrzega Regulaminu Uczniów; 

- sumiennie wypełnia obowiązki szkolne; 

- stosownie się ubiera; 
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- stosuje się do zarządzeń dyrekcji szkoły; 

- okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom; 

- aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach realizowanego projektu edukacyjnego, samodzielnie 

wykonuje  powierzone zadania, współpracuje  

z pozostałymi członkami zespołu bezkonfliktowo, rzeczowo i życzliwie wspiera wszystkich 

realizujących projekt, 

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń: 

- którego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń; 

- który w zasadzie wykazuje się pilnością i wypełnia swoje obowiązki szkolne; 

- respektujący zasady współżycia społecznego w szkole (sporadycznie zdarzają mu się drobne 

uchybienia, ale zawsze koryguje swoje zachowanie); 

- biorący udział w pracach na rzecz klasy; 

- przestrzegający zazwyczaj Regulaminu Uczniów (nie opuszcza samowolnie terenu szkoły, 

dopuszczalne są pojedyncze: spóźnienia, braki obuwia na zmianę itp.); 

- którego wygląd na terenie szkoły nie budzi zastrzeżeń; 

- który realizując projekt edukacyjny, uczestniczył w większości działań oraz wykonywał 

przydzielone mu zadania współpracując w zespole, 

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń: 

- którego kultura osobista budzi niewielkie zastrzeżenia; 

- zazwyczaj zachowujący się zgodnie z wymogami szkoły i przestrzegający zasad współżycia 

społecznego; 

- odpowiednio reagujący na zwracane mu uwagi, starający się korygować swoje zachowanie; 

- nie zawsze wywiązujący się z obowiązków szkolnych (m.in. spóźnia się na lekcje, ma nieliczne 

godziny nieusprawiedliwione); 

- który powierzone zadania wykonuje w stopniu zadawalającym; 

- który przestrzega zasad Regulaminu Uczniów; 

- który współpracował w zespole, realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed 

sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub 

po interwencji opiekuna projektu, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych 

członków zespołu, czasami stwarzał konflikty lub opóźniał prace grupy, 
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5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń: 

- którego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia; 

- który często nie przestrzega Regulaminu Uczniów (m.in. .opuszcza samowolnie teren szkoły, nie 

zmienia obuwia); 

- posiadający lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (m.in.: wagaruje, ma liczne 

nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia) i nie reaguje na zwracane mu uwagi; 

- który nie wykazuje chęci do pracy i przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

- który ubiera się do szkoły niestosownie; 

- który odmawia wykonywania zlecanych mu prac i zadań; 

- który pali papierosy; 

- który wykazuje pogardliwy, lekceważący stosunek wobec innych uczniów; 

- który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny, nie 

wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków pomimo wsparcia udzielanego przez pozostałych 

członków zespołu; 

- który wywołuje konflikty i opóźnia pracę, 

6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń: 

- który w sposób jawny i demonstracyjny lekceważy normy i zasady szkolne (m.in. opuszcza 

samowolnie teren szkoły, wagaruje); 

- który jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do pracowników 

 i innych uczniów; 

- który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych uczniów; 

- którego zachowanie ma deprawujący wpływ na rówieśników; 

- który nie pracuje nad sobą i nie próbuje poprawić swojego zachowania mimo stosowanych 

środków wychowawczych; 

- który dopuszcza się zachowań uniemożliwiających prowadzenie lekcji i nie reaguje na uwagi; 

- który spożywa używki (pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków); 

- który dopuszcza się zachowań ściganych przez prawo; 

- nie przestrzega Regulaminu Uczniów; 

- który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu lub był członkiem zespołu 

projektowego, ale nie wykonywał żadnych zadań, celowo utrudniał pracę innym. 



43 

 

43. Wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed radą klasyfikacyjną 

śródroczną i roczną w formie pisemnej i elektronicznej  

a w uzasadnionych wypadkach telefonicznie o proponowanej ocenie zachowania. 

44. W okresie pomiędzy podaniem informacji o proponowanej ocenie zachowania  

a radą klasyfikacyjną, w wyjątkowych wypadkach rażącego naruszenia dyscypliny przez ucznia, wychowawca ma 

prawo, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, obniżyć ocenę proponowaną wcześniej. 

45. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

46. Ocena klasyfikacyjna roczna lub końcowa zachowania nie ma wpływu na: 

       1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

       2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

47. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się w formie pisemnej do wychowawcy 

klasy o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie nie późniejszym niż na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uzasadniają odwołanie od proponowanej 

oceny oraz podają ocenę, o którą się ubiegają.  

Wychowawca:  

1) ponownie zbiera od nauczycieli informacje dotyczące zachowania ucznia, 

2) powtórnie dokonuje analizy wszystkich kryteriów składających się na ocenę zachowania, 

3) wystawiona ocena jest ostateczna. 

O końcowej ocenie zachowania ucznia decyduje zawsze wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku   
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