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Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985

i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 60 i 949).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
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WSTĘP

Kierując  się  zasadami  zawartymi  w Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polski,  wskazaniami  Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka – działalność Szkoły ma służyć
wychowaniu młodzieży na miłujących Ojczyznę obywateli Rzeczypospolitej Polski. 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1.

1. Nazwa szkoły brzmi  XXXVII  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  Terapeutycznymi  im.  Jana
Pawła  II  w Poznaniu.  Szkoła  powstała  z przekształcenia  Gimnazjum  nr  51  im.  Jana  Pawła  II
w Poznaniu jest szkołą publiczną.

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.
3. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Liceum Ogólnokształcącym,
2) rodzicach  –  należy  przez  to  rozumieć  także  prawnych  opiekunów  lub  osoby  (podmioty)

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
4) Szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące .

4. Patronem Szkoły jest Jan Paweł II.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań z siedzibą ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
2. Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  jest  Wielkopolski  Kurator  Oświaty

z siedzibą ul. Kościuszki 93, 61- 101 Poznań

§ 3.

1. Czas  trwania  nauki  w Liceum  Ogólnokształcącym  zgodnie  z zarządzeniem  Ministra  Edukacji
Narodowej  wynosi  3  lata  dla  absolwentów  gimnazjów  oraz  4  lata  dla  absolwentów  szkół
podstawowych

2. Świadectwo ukończenia Liceum uprawnia do składania egzaminu maturalnego.
Po ukończeniu nauki w Liceum uczeń posiada pełne średnie wykształcenie i otrzymuje świadectwo 
ukończenia liceum ogólnokształcącego upoważniające go do kontynuowania nauki w szkołach 
policealnych.
Zaliczenie egzaminu maturalnego organizowanego, przeprowadzanego i nadzorowanego przez 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjną upoważnia do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

§ 4.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
1) okrągłej  o średnicy  35  mm  z godłem  Polski,  otoczonym  napisem  XXXVII  Liceum

Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi w  Poznaniu
2) okrągłej  o średnicy  20  mm  z godłem  Polski,  otoczonym  napisem  XXXVII  Liceum

Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu
2. Szkoła używa tablicy:

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu
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ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5.

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach
prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem nauczania
i wychowania  jest  dążenie  do  pełnego  i wszechstronnego  rozwoju  intelektualnej,  psychicznej,
społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia
i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

2. W szczególności szkoła:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) kształci  i wychowuje  młodzież,  przygotowując  ją  do  dalszej  nauki  i życia  we  współczesnym

świecie,
3) kieruje samodzielną nauką uczniów ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,
4) umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku  kształcenia,

przygotowania się do kształcenia przez całe życie,
5) zapewnia  niezbędne  warunki  do  rozwoju  intelektualnego,  emocjonalnego,  duchowego

i fizycznego poprzez:
a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,
b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole,
d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych

poglądów,
f) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
g) uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości,
h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,
i) poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów

i indywidualnego toku nauczania.
6) Urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:

a) prawo do życia,  wolności  i pokoju,  warunkowane osobistym bezpieczeństwem fizycznym
i moralnym,

b) humanizm – braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i szacunek
dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość,

c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu,
d) poczucie i urzeczywistnianie sprawiedliwości,
e) swoboda  myśli,  sumienia,  wyznania,  tolerancja  światopoglądowa,  poszanowanie

odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno-moralnych), 
f) poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego,
g) godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą pracą,
h) prawo do edukacji i kultury,
i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

7) Cele i zadania szkoły związane z wychowaniem i profilaktyką, z uwzględnieniem zasad promocji
i ochrony zdrowia, zawarte są w programie wychowawczo – profilaktycznym.

8) W zakresie pomocy i opieki:
a) Szkoła zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich organizowanych zajęć obowiązkowych,

dodatkowych  nadobowiązkowych,  imprez  szkolnych  i przerw  między  zajęciami  oraz
wycieczek, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) uczniowie  otoczeni  są  opieką  pielęgniarki,  zgodnie  z przepisami  normującymi
funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach,

c) Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
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d) zapewnia pomoc ciężarnym uczennicom, którym umożliwia ukończenie szkoły,
e) zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami

patologii społecznej,
f) diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym,
g) udziela pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy,
h) kształtuje  wrażliwość  i odpowiedzialność  wśród  wszystkich  podmiotów  Szkoły

w odniesieniu do wszelkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej,
i) prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych

nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,
j) Szkoła zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
k) zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa regulamin, na podstawie odrębnych

przepisów,
l) mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie z nimi systematycznej pracy przez cały rok

oraz zapoznanie ich z technikami skutecznego uczenia się.
m) uczniom  niepełnosprawnym  ruchowo  szkoła  zapewnia  pomoc  w zależności  od  ich

indywidualnych potrzeb

§ 6.

Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 7.

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała
z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

Dyrektor Szkoły

§ 8.

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
3. Organem  wyższego  stopnia  w rozumieniu  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz
skreślenia z listy uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

4. Organem  wyższego  stopnia  w rozumieniu  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
w stosunku  do decyzji  wydawanych  przez  Dyrektora  w sprawach  dotyczących  awansu
zawodowego nauczycieli, jest Prezydent Miasta Poznania.

5. Dyrektor  Szkoły  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w nim  nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
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2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  i innym
pracownikom,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród,
odznaczeń.

6. W  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców
i Samorządem Uczniowskim.

7. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do:
1) tworzenia  atmosfery  życzliwości  i zgodnego  współdziałania  wszystkich  organów  szkoły

w celu podnoszenia, jakości pracy szkoły,
2) podejmowania  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  sytuacji  konfliktowych  wewnątrz

szkoły,
3) dbania  o autorytet  Rady  Pedagogicznej,  ochrony  praw  i godności  nauczycieli  i uczniów,

oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy,
4) zapoznawania  Rady Pedagogicznej  z obowiązującymi  przepisami  prawa oświatowego oraz

omawiania trybu i form ich realizacji.

Kompetencje Dyrektora Szkoły

§ 9.

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  oraz  stwarzanie  warunków  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
6) tworzenie  zespołów  przedmiotowych,  zadaniowych  i wychowawczych  oraz  powoływanie

ich przewodniczących,
7) realizacja uchwał  Rady Pedagogicznej,  podjętych w ramach ich kompetencji  stanowiących

oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę 
8) dysponowanie  środkami  określonymi  w planie  finansowym  szkoły,  ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej,
finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

9) wykonywanie  zadań  związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa  uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
12) stwarzanie  warunków  do  działania  w szkole:  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i innych

organizacji,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

13) skreślanie ucznia z listy uczniów,
14) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych

wniosków  wynikających  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacji
o działalności szkoły,

15) wstrzymywanie  wykonania  uchwał  Rad  pedagogicznych,  podjętych  w ramach  ich
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
17) dopuszczenie i podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które

będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
18) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na

terenie szkoły,
19) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 
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20) organizowanie  uczniowi,  który  posiada  orzeczenie  o potrzebie  indywidualnego  nauczania,
takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym,

21) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

22) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

23) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych,
24) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
25) możliwość  ustalenia,  w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  innych  dodatkowych  dni

wolnych  od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  pod  warunkiem  zrealizowania  zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty,

26) organizowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom,  rodzicom  uczniów
i nauczycielom,

2. Do  kompetencji  Dyrektora,  wynikających  z ustaw –  Karta  Nauczyciela  oraz  Kodeksu  pracy,
należy w szczególności:
1) kierowanie  zakładem  pracy  dla  zatrudnionych  w szkole  nauczycieli  i pracowników

niebędących nauczycielami,
2) decydowanie  w sprawach  zatrudniania  i zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników

szkoły,
3) powierzanie stanowisk wicedyrektorów, a także odwoływanie z nich,
4) decydowanie  w sprawach  przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
5) występowanie  z wnioskami  w sprawach  odznaczeń,  nagród  i innych  wyróżnień  dla

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
6) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status

pracowników samorządowych,
7) sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole,
8) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
9) realizowanie  zadań  zgodnie  z uchwałami  Rady  Pedagogicznej,  podjętymi  w ramach  ich

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
10) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
11) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
12) zapewnienie,  w miarę  możliwości,  odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez

szkołę,
14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
15) administrowanie  zakładowym  funduszem  świadczeń  socjalnych,  zgodnie  z ustalonym

regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Rada Pedagogiczna

§ 10.

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.
2. Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  szkoły  dla  młodzieży  w zakresie  realizacji

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
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§ 11.

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym

dokumentem.

§ 12.

1. Rada obraduje na zebraniach.
2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
2) organu nadzoru pedagogicznego,
3) organu prowadzącego szkołę,
4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o terminie  i porządku  zebrania  zgodnie
z regulaminem Rady.

4. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacje
o działalności szkoły.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 13.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

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

2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
4) propozycje  Dyrektora  Szkoły  w sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i zajęć

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

5) programy nauczania  zaproponowane  przez nauczycieli  dyrektorowi,  przed dopuszczeniem
ich do użytku w szkole, jako szkolny zestaw programów nauczania.

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje
7) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,
8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

3. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut,
2) może  wystąpić  z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  o odwołanie  nauczyciela  ze

stanowiska dyrektora, a do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska
kierowniczego w szkole,
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3) wchodzi  w porozumienie  z Radą  Rodziców  celem  uchwalenia  przez  nią  programu
wychowawczo - profilaktycznego,

4) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

§ 14.

1. Uchwały  Rady Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów w obecności,  co
najmniej połowy jej członków.

2. Dyrektor  Szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  z zakresu  kompetencji  stanowiących,
niezgodnych  z przepisami  prawa.  o wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie
zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 15.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.
3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw

poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Rada Rodziców

§ 16.

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą:

1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału,

2) w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Dyrektor zapewnia Radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z Radą
Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
5. Rada  Rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może  być  sprzeczny  ze

statutem Szkoły i określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych

rad do Rady Rodziców Szkoły.
6. Rada  Rodziców  w realizacji  zadań  Szkoły  jest  samorządnym  przedstawicielem  rodziców,

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

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

§ 17.

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

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

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,
4) opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

Samorząd Uczniowski

§ 18.

1. W szkole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony przez ogół

uczniów w głosowaniu  równym,  tajnym i powszechnym.  Regulamin  nie  może  być  sprzeczny
z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 19.

1. Samorząd  uczniowski  może  przedstawić  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi  wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły:

2. Do kompetencji samorządu w szczególności należy prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającej  zachowanie  właściwych  proporcji  między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie

z własnymi  potrzebami  i możliwościami  organizacyjnymi  w porozumieniu  z dyrektorem
szkoły,

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
3. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 20.

1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała
z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

2. Rodzice  i nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w sprawach  wychowawczych  i dydaktycznych
młodzieży.
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3. Formy współdziałania:
1) organizowanie  okresowych  spotkań  dyrekcji  szkoły  i wychowawców klas  z rodzicami  dla

zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
2) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy i innymi

nauczycielami,
3) uzyskiwanie  rzetelnej  informacji  na  temat  swego  dziecka,  jego  zachowania,  postępów

w nauce, a także przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

4. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga/psychologa szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) udzielania pomocy materialnej,
6) wyrażania  opinii  dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli  dyrektorowi  oraz

kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.
5. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia i wzajemnego

poszanowania.
6. Trudne  do  rozstrzygnięcia  konflikty  między  nauczycielem  a uczniem  zainteresowane  strony

zgłaszają  Dyrektorowi  szkoły,  który  podejmuje  decyzje  zmierzające  do  usunięcia  przyczyn
konfliktu.

7. Spory  między  nauczycielem  a uczniem  może  także  na  wniosek  stron  rozstrzygać  Rada
Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

8. Dla  zapewnienia  bieżącej  wymiany informacji  pomiędzy organami  szkoły  o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach, organizuje się spotkania przedstawicieli w/w organów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 21.

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw świątecznych

oraz  ferii  zimowych  i letnich  określają  przepisy  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty
i wychowania.

3. Podstawową jednostką organizacyjną a jest oddział złożony z uczniów.
4. Liczba  uczniów  w oddziale  jest  określona  przez  odrębne  przepisy  i ustalenia  organu

prowadzącego szkołę. 
5. Liczba uczniów w oddziale terapeutycznym nie może przekroczyć 15 osób.
6. W Szkole funkcjonują oddziały terapeutyczne, których zakres programowy obejmuje dodatkowe

zajęcia z psychoedukacji.
7. Okresem  przeznaczonym  na  realizację  materiału  programowego  jednego  oddziału  jest  rok

szkolny.
8. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza o równej liczbie tygodni.

§ 22.

1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i opieki  w danym  roku  szkolnym  określa
arkusz  organizacji  szkoły,  opracowany  przez  dyrektora  z uwzględnieniem  szkolnego  planu
nauczania.  Arkusz  organizacyjny  szkoły  zatwierdza  organ  prowadzący  i organ  nadzoru
pedagogicznego.

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

12



STATU T XXXVI I  L I CEU M OGÓLNO KSZTAŁ CĄCEGO  Z  O DDZI AŁ AMI  TERAP EU TYCZNYMI  W  PO ZNANI U

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje
całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
3.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą

spójną całość  i uwzględniają  wszystkie  wymagania  opisane  w podstawie  programowej.  Ich
przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

4.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i uzdolnienia,  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze

i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju
lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan  pracy  szkoły,  który  określa  w szczególności  podstawowe  założenia  pracy

dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz

planu finansowego szkoły,
3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 23.

1. Dyrektor,  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły i z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia  i higieny pracy,  ustala  tygodniowy rozkład  zajęć,  który określa  organizację
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  zajęć  rozwijających  zainteresowania  i uzdolnienia,
zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  i specjalistycznych  organizowanych  dla  uczniów
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej –
ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 24.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu

ich zaspokojenia,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  organizuje  się  dla  uczniów szczególnie  uzdolnionych.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8,

b) zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  organizuje  się  dla  uczniów  z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 5,

c) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,

d) zajęcia  rozwijające  kompetencje  emocjonalno-społeczne  organizuje  się  dla  uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie
może  przekraczać  10,  chyba  że  zwiększenie  liczby  uczestników  jest  uzasadnione
potrzebami uczniów, 

e) inne  zajęcia  o charakterze  terapeutycznym  organizuje  się  dla  uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami  rozwojowymi  mających  problemy  w funkcjonowaniu  w szkole.  Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 10,

f) zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
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6) zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy ze względu na
trudności  w funkcjonowaniu w szkole,  wynika w szczególności  ze stanu zdrowia,  nie mogą
realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem szkolnym,

7) objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii  publicznej poradni.  Do wniosku
o wydanie opinii, o której mowa dołącza się dokumentację określającą: 
a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
b) wpływ  przebiegu  choroby  na  funkcjonowanie  ucznia  w szkole  oraz  ograniczenia

w zakresie  możliwości  udziału ucznia  w zajęciach edukacyjnych wspólnie  z oddziałem
szkolnym; 

c) opinię  nauczycieli  i specjalistów  prowadzących  zajęcia  z uczniem,  o funkcjonowaniu
ucznia w szkole.

8) na  wniosek  rodziców  ucznia  albo  pełnoletniego  ucznia  Dyrektor  Szkoły  ustala,
z uwzględnieniem  opinii,  o której  mowa  tygodniowy  wymiar  godzin  zajęć  edukacyjnych
realizowanych  indywidualnie  z uczniem,  uwzględniając  konieczność  realizacji  przez  ucznia
podstawy programowej,

9) podejmowaniu  działań  wychowawczych  i profilaktycznych  wynikających  z programu
wychowawczo - profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

10) prowadzeniu  edukacji  prozdrowotnej  i promocji  zdrowia  wśród  uczniów,  nauczycieli  oraz
rodziców,

11) wspieraniu  uczniów  metodami  aktywnymi,  w dokonywaniu  wyboru  kierunku  dalszego
kształcenia,  zawodu  i planowaniu  kariery  zawodowej  oraz  udzielaniu  informacji  w tym
zakresie,

12) wspieraniu  nauczycieli  w organizowaniu  wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz  zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
14) udzielaniu  nauczycielom  pomocy w dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych  wynikających

z realizowanych  przez  nich  programów  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i edukacyjnych  ucznia,  u którego  stwierdzono  zaburzenia  i odchylenia
rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym
wymaganiom,

15) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
16) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
17) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Organizowanie  kształcenia,  wychowania  i opieki  dla  uczniów  niepełnosprawnych  w szkole
polega na:

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) zapewnieniu  odpowiednich  warunków  do  nauki,  sprzętu  specjalistycznego  i środków

dydaktycznych,
3) realizacji  programu  nauczania,  programu  wychowawczo-profilaktycznego,  dostosowanych

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem
odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć,
5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 25.

1. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  prowadzenie
zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Przerwy międzylekcyjne  mogą  trwać  od  10  do  30  minut.  Decyzję  w tej  sprawie  podejmuje
Dyrektor Szkoły.

3. Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych:
800 – 845 1 lekcja
855 – 940 2 lekcja
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950 – 1035 3 lekcja
1055 – 1140 4 lekcja
1150 – 1235 5 lekcja
1245 –    1330 6 lekcja
1350 – 1435 7 lekcja
1445 – 1530 8 lekcja
1540 – 1625 9 lekcja
1635 – 1720 10 lekcja

4. W  uzasadnionych  przypadkach  takich  jak  realizacja  zajęć  dydaktycznych  w blokach
tematycznych,  programów  autorskich,  eksperymentów  dydaktycznych  możliwe  jest  ustalenie
innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły.

§ 26.

1. Dyrektor  Szkoły  w porozumieniu  z Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  i Samorządem
Uczniowskim,  z uwzględnieniem  zainteresowań  uczniów  oraz  możliwości  organizacyjnych,
kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów,
ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

2. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach między oddziałowych.

§ 27.

1. Szkoła  w miarę  posiadanych  środków  finansowych  organizuje  zajęcia  pozalekcyjne  oraz
przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym
w grupach oddziałowych, między oddziałowych, między klasowych, a także podczas wycieczek,
obozów i wyjazdów.

2. Zakres  i rodzaj  zajęć  pozalekcyjnych  ustala  corocznie  Dyrektor  z uwzględnieniem  potrzeb
i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

§ 28.

Szkoła  prowadzi  współpracę  z poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,  w tym
specjalistycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 29.

Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne i w ramach wolontariatu studenckiego
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą
z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą

Innowacje

§ 30.

1. Szkoła  prowadzi  działalność  innowacyjną  we  współpracy  ze  stowarzyszeniami  i innymi
organizacjami,  których  cele  określone  w statucie  obejmują  swoim  zakresem  zadania  objęte
innowacją.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
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1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej
Szkoły i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze
elektronicznej);

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;
3) opiniowaniu  i konsultowaniu  projektu  innowacji  w dziedzinach  stanowiących  obszary

wspólnych zainteresowań;

Wolontariat

§ 31.

1. W Szkole organizuje się działania z zakresu wolontariatu, które mają na celu:
1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole;

2. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:
1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;
2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów

§ 32.

1.  Szkoła  współpracuje  z poradnią  psychologiczną  –  pedagogiczną  oraz  innymi  organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 
2. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia
pomocą psychologiczną – pedagogiczną nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje
o tym niezwłocznie dyrektora udziela pomocy lub kieruje do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
3. Szkoła podejmuje działania z zakresu doradztwa zawodowego w celu przygotowania uczniów do 
wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 
4. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  poszczególnych  uczniów  na  informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie,  aktualizacja  i udostępnianie  informacji  edukacyjnych  i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia
roli zawodowej,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie

doradztwa edukacyjno-zawodowego,
6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.

5. W przypadku wymagającym dodatkowej pomocy szkolny doradca zawodowy kieruje ucznia oraz
rodzica,  który wyraża  na  to  zgodę  do  Centrum Doradztwa  Zawodowego  dla  Młodzieży,  ul.
Działyńskich 4/5 w Poznaniu.

6. Szkoła  współpracuje  z uczelniami  wyższymi  przyjmując studentów na  praktyki  pedagogiczne
oraz  w ramach  wolontariatu  studenckiego,  na  podstawie  pisemnego  porozumienia  zawartego
pomiędzy Dyrektorem szkoły a władzami uczelni. 

7. Uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie i inne
placówki naukowe.
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§ 33.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe,
2) sale gimnastyczne,
3) siłownię,
4) boisko sportowe,
5) bibliotekę,
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

2. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji o wynikach
pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. 

Biblioteka szkolna

§ 34.

1. Biblioteka  szkolna,  jako  szkolne  centrum  biblioteczno-informacyjne  jest  interdyscyplinarną
pracownią szkoły.  Pracownią szkolną służącą realizacji  potrzeb i zainteresowań uczniów oraz
zadań  dydaktyczno - wychowawczych  szkoły,  doskonalenia  warsztatu  pracy  nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Biblioteka szkolna składa się z:
1) wypożyczalni literatury pięknej i lektur oraz multimediów,
2) wypożyczalni książek popularnonaukowych,
3) czytelni  wraz  z księgozbiorem  podręcznym  i stanowiskami  komputerowymi  tworzącymi

pracownię multimedialną.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją

roku szkolnego.
4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Zasady korzystania z biblioteki określa  regulamin biblioteki,  który jest odrębnym dokumentem,

który określa między innymi:
1) zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza,
2) prawa i obowiązki czytelników.

6. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów książek,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
6) organizowanie  i propagowanie  różnych  imprez  czytelniczych  rozwijających  wrażliwość

kulturową i społeczną (np. konkursy czytelnicze, spotkania literackie),
7) przedstawianie  Radzie  Pedagogicznej  informacji  o stanie  czytelnictwa  poszczególnych

oddziałów,
8) tworzenie  warunków  do  poszukiwania,  porządkowania  i wykorzystywania  informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
9) współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.
10) prowadzenie biblioterapii 

7. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,

informowanie  o czytelnictwie  uczniów,  popularyzację  i udostępnianie  literatury
pedagogicznej,

2) publiczną  biblioteką  pedagogiczną  i miejską  biblioteką  publiczną  celem  szerszego
propagowanie różnych imprez czytelniczych,
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3) innymi  instytucjami  kulturalnymi  miasta  (muzeum,  miejskim ośrodkiem kultury,  centrum
kultury i sztuki).

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 35.

1. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  i innych  pracowników  na  stanowiskach  urzędniczych,
pomocniczych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli,  kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli  reguluje
ustawa  Karta  Nauczyciela,  a innych  pracowników  szkoły  określają  przepisy  ustawy
o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.

Stanowisko wicedyrektora

§ 36.

1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko wicedyrektora lub społecznego
wicedyrektora.

2. Stanowisko  wicedyrektora  powierza  i odwołuje  dyrektor  po  zasięgnięciu  opinii  organu
prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

3. Stanowisko  wicedyrektora  społecznego  powierza  i odwołuje  dyrektor  po  zasięgnięciu  opinii
Rady Pedagogicznej.

4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów określa dyrektor, powierzając to stanowisko.
5. W  sytuacji,  gdy  Dyrektor  nie  może  pełnić  obowiązków  służbowych,  zakres  zastępstwa

wskazanego wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

Zadania nauczyciela

§ 37.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny,
za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej,
2) wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów,
3) wybór podręczników szkolnych,
4) prowadzenie  pracy  wychowawczej  zgodnie  z przyjętym  programem  wychowawczo-

profilaktycznym,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
7) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów,
8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
10) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał,
11) współpraca z rodzicami,
12) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów,
13) realizowanie  zajęć  opiekuńczych  i wychowawczych  uwzględniających  potrzeby

i zainteresowania uczniów,
14) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole,
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15) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy,
16) jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,
17) sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach,

zawodach, turniejach,
18) inicjuje pozaprogramowe przedsięwzięcia edukacyjne.

Zadania pedagoga/psychologa

§ 38.

1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także:
1) rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń

szkolnych,
2) określanie  form  i sposobów  udzielania  pomocy  uczniom,  w tym  uczniom  wybitnie

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) udzielanie  różnych  form  pomocy  psychologicznej  i pedagogicznej  uczniom  i współpraca

w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się,
5) działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i pomocy materialnej  uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej,
6) współpraca  z organizacjami  młodzieżowymi,  stowarzyszeniami  i innymi  organizacjami,

których  celem statutowym jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

7) koordynacja  pracy  wychowawczej  zgodnie  z przyjętym  programem  wychowawczo-
profilaktycznym,

8) dokonywanie  okresowych  ocen  sytuacji  wychowawczej  w szkole  oraz  prezentacja  oceny
Radzie Pedagogicznej.

§ 39.

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu
wychowawcą.  Funkcje  wychowawcy Dyrektor  powierza  nauczycielowi,  który jeśli  nie  zajdą
szczególne okoliczności prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

2. Dyrektor  powołuje  asystenta  wychowawcy,  którego  rolą  jest  współpraca  z wychowawcą
i zastępowanie go w czasie nieobecności. 

Zadania wychowawcy

§ 40.

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad,

wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
3) planowanie  i organizowanie  wspólnie  z uczniami  i ich  rodzicami  różnych  form  życia

zespołowego, które rozwijają i integrują oddział,
4) współdziałanie  z nauczycielami  uczącymi  w jego  oddziale,  uzgadnianie  z nimi

i koordynowanie działań wychowawczych,
5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
6) kontrolowanie  realizacji  obowiązku  szkolnego  i obowiązku  nauki  przez  uczniów,  także

w zakresie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne,
7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,
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8) dokonywanie  oceny wyników nauczania  i pracy wychowawczej  klasy oraz  przedkładanie
sprawozdania  z postępów  dydaktyczno-wychowawczych  na  posiedzeniach  Rady
Pedagogicznej,

9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału
w pracach na rzecz środowiska,

10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów,
11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej,
12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności wychowawczej

i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych,
13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
14) jest przewodniczącym zespołu wychowawczego

2. Wychowawca  ma  prawo  korzystać  z pomocy  merytorycznej  i metodycznej  placówki
doskonalenia  nauczycieli  i poradni  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  innych  właściwych
placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

Zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe

§ 41.

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe.
2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor Szkoły.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek członków

zespołu.
4. Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są:

1) kształtowanie  poczucia  odpowiedzialności  za  właściwą  postawę  i realizację  obowiązków
szkolnych,

2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym,
3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów,
4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych,
5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności, z jakimi się

borykają,
6) kształcenie  umiejętności  świadomego  wyboru,  podejmowania  decyzji  oraz  brania

odpowiedzialności za podjęte wybory.
5. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników
z danego przedmiotu,

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu,
3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu,
4) współudział  przy  opiniowaniu  programów  z zakresu  kształcenia  ogólnego,  autorskich,

innowacyjnych i eksperymentalnych,
5) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
6) współdziałanie  w organizowaniu  pracowni  i laboratoriów  przedmiotowych,  a także

w uzupełnianiu ich wyposażenia,
7) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły.

6. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły.

Pracownicy administracji i obsługi

§ 42.

1. W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi:
1) główny księgowy,
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2) kierownik administracyjno - gospodarczy
3) referent do spraw płac
4) sekretarka
5) konserwator
6) woźny
7) sprzątaczka

2. Zadaniami  pracowników szkoły zatrudnionych  na  stanowiskach  urzędniczych,  pomocniczych
i obsługi  jest  zapewnienie  sprawnego  działania  szkoły  w zakresie  finansowym
i administracyjnym,  zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniów,  a także  utrzymanie  obiektu  i jego
otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresami obowiązków

oraz są zatrudniani i zwalniani przez Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
5. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział

także wolontariusze.
6. Wszyscy  pracownicy  szkoły,  w tym  też  wolontariusze  prowadzący  zajęcia  zobowiązani  są

do przestrzegania przepisów.
7. Społecznego  inspektora  pracy  wybiera  zebranie  pracownicze  z inicjatywy  związków

zawodowych.
8. Uprawnienia społecznego inspektora pracy:

1) realizuje społeczny nadzór nad warunkami pracy,
2) prowadzi zeszyt uwag i spostrzeżeń, przedkłada je dyrektorowi szkoły, który musi się do nich

ustosunkować,
3) jest członkiem komisji powypadkowej,
4) jest przewodniczącym komisji społecznych przeglądów warunków pracy i nauki.

9. Pracownikiem służb BHP jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, która po odbyciu odpo-
wiedniego szkolenia pełni swoje obowiązki na terenie szkoły z ramienia Dyrektora Szkoły, jako
kierownika zakładu.

10. Do zadań pracownika służb BHP należy:
1) nieustanny nadzór nad warunkami pracy i stanem technicznym,
2) zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich niedociągnięć technicznych, które mogą stanowić

zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na terenie szkoły,
3) prowadzenie wstępnych przeszkoleń dla nowych pracowników szkoły w zakresie BHP
4) prowadzenie dziennika przeszkoleń pracowników, zalecanych przeglądów technicznych i wy-

danych zaleceń, które należy przedstawić dyrektorowi szkoły.
5) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami uczniów i pracowników szkoły.
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ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Prawa ucznia

§ 43.

1. Uczeń ma prawo:
1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) uzyskać  wiedzę  na  temat  kryteriów ocen  z przedmiotów i zachowania,  określonych  przez

statutem,
3) uzyskać  informacje  o  planowanym  przez  nauczyciela  terminie  pracy  klasowej  lub

sprawdzianu  powtórzeniowego,  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  (uwaga:  nie  dotyczy  to
sprawdzianów  i  kartkówek  z  bieżącego  materiału,  nie  przekraczającego  trzech  lekcji  lub
tygodnia wstecz),

4)  odmówić  pisania :
 a)  drugiego w danym dniu sprawdzianu powtórzeniowego lub pracy klasowej   

b)  więcej niż trzech  sprawdzianów powtórzeniowych lub prac klasowych w  tygodniu
 (patrz: uwaga w p.3)

5) korzystać  z zasad  dotyczących  sprawdzania  wiedzy  i umiejętności,  określonych  przez
przedmiotowe systemy oceniania, 

6) składania egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny, zgodnie z  systemem oceniania 
1. Uczeń ma prawo:

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) uzyskać  wiedzę  na  temat  kryteriów ocen  z przedmiotów i zachowania,  określonych  przez

wewnątrzszkolny system oceniania,
3) korzystać  z zasad  dotyczących  sprawdzania  wiedzy  i umiejętności,  określonych  przez

przedmiotowe systemy oceniania,
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) do poszanowania swej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny tok

lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
8) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorządy,
9) do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
10) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) do nietykalności osobistej,
12) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
13) korzystania  ze  wszystkich  pomieszczeń i urządzeń zgodnie  z ich  przeznaczeniem i w myśl

obowiązujących regulaminów,
14) korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje szkoła,
15) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach,
16) do pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się,
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Obowiązki ucznia

§ 44.

1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie
2) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach

lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
3) godnie reprezentować szkołę,
4) respektować zasady współżycia społecznego i normy etyczne,
5) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników oraz koleżanek i kolegów
7) dbać o kulturę słowa,
8) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
9) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.
10) dbać  o schludny  wygląd  (nie  używać  elementów  niezgodnych  z prawem,  propagujących

agresję i używki)
11) noszenie  odpowiedniego stroju  podczas  uroczystości  szkolnych.  Obowiązuje  strój  galowy

(biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica),
12) pisemnie  w dzienniku  elektronicznym  lub  dzienniczku  uczniowskim  usprawiedliwić

nieobecności  do 14 dni od momentu ustania nieobecności  – w szczególnych przypadkach
o terminie usprawiedliwienia decyduje wychowawca. 
Usprawiedliwienie powinno mieć postać: 
a) zaświadczenia lekarskiego - wklejone do dzienniczka.
b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

13) obowiązuje zakaz używania sprzętu elektronicznego (telefonów komórkowych, dyktafonów
itp.) bez zgody nauczyciela,

14) uczeń  nie  powinien  nosić  do  Szkoły  większych  kwot  pieniędzy,  cennych  przedmiotów;
w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną
odpowiedzialność za stratę,

15) przekazywania  rodzicom  pisemnych  informacji  ze  Szkoły  i powiadomienia  zwrotnego
wychowawcy zapoznaniu rodziców z informacją,

16) przestrzegania zakazu niszczenia i fałszowania dokumentów szkolnych, przez które należy
rozumieć:
a) usprawiedliwienia nieobecności,
b) zwolnienia z zajęć edukacyjnych,
c) powiadomienia o grążących ocenach niedostatecznych,
d) prace oddane nauczycielowi.

17) nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych i przerw.
18) uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w czasie

przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali  papierosów oraz
e - papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających).
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ROZDZIAŁ VII

NAGRODY I KARY

Nagrody 

§ 45.

1. Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia mogą wystąpić:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Wychowawcy klas,
4) Pozostali nauczyciele,
5) Samorząd uczniowski,
6) Pozostali pracownicy szkoły.

2. Za  szczególne  osiągnięcia  w nauce,  za  wzorową  frekwencję,  wzorowe  pełnienie  funkcji,
reprezentowanie Szkoły w zawodach, turniejach, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać
następujące nagrody:
1) świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania,
2) dyplom uznania,
3) pochwałę wychowawcy klasy,
4) pochwałę dyrektora wobec wszystkich uczniów,
5) list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców,
6) stypendium Ministra zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

3. Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.
4. Od każdej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły 

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania nagrody.

Kary

§ 46.

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niewypełnianie obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie
zasad  BHP,  naruszanie  zasad  współżycia  społecznego,  szkodliwy  wpływ  na  społeczność
uczniowską uczeń może być ukarany:
1) ostrzeżeniem wychowawcy, 
2) karą porządkową, 
3) upomnieniem ustnym wychowawcy z powiadomieniem rodziców, 
4) naganą pisemną Dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców, 
5) zobowiązaniem przez Dyrektora do pokrycia strat materialnych, 
6) skreśleniem z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej.

Skreślenie ucznia z listy uczniów 

§ 47.

1.  Przepisy  dotyczące  skreślenia  z listy  uczniów  odmiennie  traktują  sytuację  ucznia,  który  jest
w trakcie realizacji obowiązku szkolnego od sytuacji ucznia, który nie realizuje już tego obowiązku :

1) w  przypadku  ucznia  realizującego  obowiązek  szkolny,  może  zostać  jedynie,
w uzasadnionych przypadkach,  na  wniosek dyrektora szkoły,  przeniesiony przez kuratora
oświaty  do  innej  szkoły.  Rejonizacja  wykonywania  obowiązku  szkolnego  wymaga,  aby
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kurator  oświaty  wskazał  inną  szkołę,  do  której  ma  być  przeniesiony  dany  uczeń.
Przeniesienia  dokonuje  kurator  oświaty.  Kurator  oświaty  działa  wówczas  jako  organ
I instancji.

2) uczeń nieobjęty już obowiązkiem szkolnym, a który spełnia obowiązek nauki uczęszczając
do szkoły może zostać skreślony z lisy uczniów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor
na  podstawie  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  po  zasięgnięciu  opinii  samorządu
uczniowskiego.

2. Skreślenie może mieć miejsce szczególnie w przypadku:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,
2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,
3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły

i w jej obrębie,
4) naruszenia  godności  i nietykalności  osobistej  innych  osób,  w tym również  pracowników

szkoły,
5) notorycznego  opuszczania  bez  usprawiedliwienia  obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć

edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym,
6) dopuszczenia się kradzieży,
7) fałszowania dokumentów państwowych,
8) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy,
9) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez stosowania

gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.
3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia zastosowaniu kary.
4. Od każdej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły 

w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu.
5. Od  decyzji  Dyrektora  szkoły  o skreśleniu  z listy  uczniów  ukarany  lub  jego  rodzice  mogą

w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 48.

1. Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składania skarg
pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej procedury:

1) powiadamia opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
2) kieruje  skargę  do  Dyrektora  Szkoły,  który  w zależności  od  wagi  sprawy samodzielnie  ją

rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły,
3) Dyrektor  podejmuje  wiążące  decyzje  w terminie  14  dni.  Treść  decyzji  przekazuje  się

wnioskodawcy.

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY. 
PROGRAM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH.

Porządek i bezpieczeństwo

§ 49. 

1. Porządek i bezpieczeństwo na terenie szkoły:
1) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiąz-

kowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2) opiekę nad uczniami w czasie przerw między lekcjami pełnią nauczyciele zgodnie z ustalo-

nym harmonogramem dyżurów, przewidującym:
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a) co najmniej jednego dyżurującego nauczyciela na każdym piętrze (korytarzu) w czasie
przerw  spędzanych  w budynku  szkolnym  oraz  jednego  nauczyciela  w otoczeniu  sali
gimnastycznej,

b)  co  najmniej  dwóch  nauczycieli  dyżurujących  na  boisku  szkolnym  w czasie  przerw
spędzanych na powietrzu,

c) jednego nauczyciela dyżurującego w stołówce szkolnej w czasie przerw przeznaczonych
na posiłki (śniadanie, obiad).

3) Harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw opracowuje wicedyrektor lub wyznaczo-
ny przez dyrektora nauczyciel.

4) w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie
przerw i lekcji w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szko-
ły wyjątek stanowią zwolnienia na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie, zwolnienia spowo-
dowane nagłą nieobecnością nauczyciela, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez
rodziców,

5) w przypadku niezdyscyplinowania uczniów szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich bez-
pieczeństwo.

2. Porządek i bezpieczeństwo poza terenem szkoły określa regulamin wycieczek i wyjść.

Wypadki

§ 50.

1. Procedura w przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego.
1) Nauczyciel, u którego podczas zajęć zdarzył się wypadek, winien:

a) udzielić pierwszej pomocy,
b) w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe,
c) zabezpieczyć miejsce wypadku,
d) zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły.

2) Dyrektor Szkoły, lub inna wyznaczona przez niego w zastępstwie osoba, powinien:
a) powiadomić o wypadku rodziców ucznia, 
b) w sytuacji wypadku ciężkiego zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

§ 51.

1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.
1) W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia
inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
a) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,
b) wychowawca informuje o fakcie pedagoga lub psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły,
c) wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.

Przeprowadza  rozmowę  z rodzicami  oraz  z uczniem,  w ich  obecności.  W przypadku
potwierdzenia  informacji,  zobowiązuje  ucznia  do  zaniechania  negatywnego
postępowania,  rodziców  zaś  bezwzględnie  do  szczególnego  nadzoru  nad  dzieckiem.
W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka
do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,

d) jeżeli  rodzice  odmawiają  współpracy  lub  nie  stawiają  się  do  szkoły,  a nadal
z wiarygodnych  źródeł  napływają  informacje  o przejawach  demoralizacji  ich  dziecka,
Dyrektor  Szkoły pisemnie  powiadamia  o zaistniałej  sytuacji  sąd  rodzinny lub  policję
(specjalistę ds. nieletnich),
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e) podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych,  (rozmowa  z rodzicami,  ostrzeżenie  ucznia,  spotkania  z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor
Szkoły  powiadamia  sąd  rodzinny  lub  policję.  Dalszy  tok  postępowania  leży
w kompetencji tych instytucji,

f) jeżeli  zachowania świadczące o demoralizacji  przejawia uczeń,  który ukończył  18 lat,
a nie jest  to udział  w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa to
Dyrektor  Szkoły,  na  podstawie  uchwały rady pedagogicznej,  może  go skreślić  z listy
uczniów,

g) w przypadku uzyskania informacji  o popełnieniu przez ucznia,  który ukończył  17 lat,
przestępstwa  ściganego  z urzędu  lub  jego  udziału  w działalności  grup  przestępczych,
Dyrektor  Szkoły  jest  obowiązany  niezwłocznie  zawiadomić  o tym  prokuratora  lub
policję.

2) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu,  narkotyków lub  innych  środków psychoaktywnych  powinien  podjąć
następujące kroki:
a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie,
c) wzywa  lekarza  w celu  stwierdzenia  stanu  trzeźwości  lub  odurzenia,  ewentualnie

udzielenia pomocy przedmedycznej,
d) zawiadamia  o tym  fakcie  Dyrektora  Szkoły  oraz  rodziców,  których  zobowiązuje  do

niezwłocznego odebrania  ucznia  ze  szkoły.  Gdy rodzice  odmówią  odebrania  dziecka,
o pozostaniu  ucznia  w szkole,  czy  przewiezieniu  do  placówki  służby  zdrowia,  albo
przekazaniu  do  dyspozycji  funkcjonariuszom policji  –  decyduje  lekarz,  po  ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

e) Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego
pod  wpływem alkoholu  –  odmawiają  przyjścia  do  szkoły,  a jest  on  agresywny,  bądź
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych
osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia
ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych –
na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

2. Jeżeli  powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychoaktywnych na terenie szkoły, to Dyrektor
Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinne-
go.

3. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie
z art.43 ust.1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompe-
tencji tej instytucji. 

§ 52.

1. W przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem
narkotyk lub inny substancję psychoaktywną powinien podjąć następujące kroki:
1) nauczyciel  zachowując środki  ostrożności  zabezpiecza substancję  przed dostępem do niej

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona sub-
stancja należy,

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję,
3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje doty-

czące szczegółów zdarzenia.
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2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominają-
cą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać,

aby uczeń przekazał mu tę substancję pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we
własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z po-
szukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszuka-
nia odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) O  swoich  spostrzeżeniach  powiadamia  Dyrektora  Szkoły  oraz  rodziców  ucznia  i wzywa
ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i  po-
kazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i  przedmioty
należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobo-
wiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki
sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając
możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

5. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:
1) posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
3) udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia:
4) wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
Każde  z wymienionych  zachowań  jest  czynem  karalnym  w rozumieniu  przepisów  ustawy
o postępowaniu  w sprawach  nieletnich,  jeśli  sprawcą  jest  uczeń,  który ukończył  13  lat  a nie
ukończył 17 lat.

6. Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po
ukończeniu 17 lat.

7. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.
8. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy

zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który
ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję.

9. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
1) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły,
2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
4) powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodze-

nie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6) zabezpieczenie  ewentualnych  dowodów  przestępstwa,  lub  przedmiotów  pochodzących

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

10. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
1) udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez we-

zwanie lekarza w przypadka kiedy ofiara doznała obrażeń,
2) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły,
3) powiadomienie rodziców ucznia,
4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego za-

bezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarze-
nia.

11. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecz-
nych substancji lub przedmiotów, należy:
1) zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, 
2) uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów,
3) wezwać policję – tel. 997 lub 112.

28



STATU T XXXVI I  L I CEU M OGÓLNO KSZTAŁ CĄCEGO  Z  O DDZI AŁ AMI  TERAP EU TYCZNYMI  W  PO ZNANI U

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Cele oceniania

§ 53.

Ogólne Szczegółowe

I. Wspieranie wszechstronnego rozwoju 
ucznia, jego samoświadomości i poczucia 
wiary we własne możliwości.

1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego 
uzdolnień i zainteresowań.

2. Bieżące i systematyczne obserwowanie 
postępów ucznia w nauce.

3. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania 
wiadomości i umiejętności przewidzianych 
w programie nauczania oraz ewentualnych 
braków w tym zakresie.

4. Wybór kształcenia dalszej drogi życiowej.
5. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, 

samokontroli i samooceny.
6. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy.
7. Dowartościowanie ucznia.
8. Mobilizowanie do pracy.

II. Monitorowanie systemu szkolnego. 1. Korygowanie organizacji i metod pracy 
dydaktyczno  wychowawczej nauczyciela.

2. Analiza prawidłowego doboru programów 
i podręczników.

3. Skuteczność nauczania i wychowania.
4. Roczne podsumowywanie wiadomości 

i umiejętności oraz określenie na tej podstawie 
stopnia opanowania przez ucznia treści 
programowych przewidzianych na dany rok 
szkolny.

5. Informowanie rodziców o osiągnięciach, 
postępach i wysiłkach uczniów.

III. 6.

Ustalenia ogólne.

§ 54.

1. Ocenianie szkolne obejmuje:
1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań edukacyjnych  oraz  informowanie  o  nich  uczniów

i rodziców, 
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.
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2. Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć
edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  i  ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych  oraz
oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I półrocza.
4. Klasyfikowanie  roczne  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  w  danym roku

szkolnym  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  i  ustaleniu  ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

5. Promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia Szkoły otrzymuje uczeń, który:
a) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

otrzymał oceny roczne, co najmniej: dopuszczający,
b) zdał egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, z których nie był klasyfikowany ,
c) zdał egzaminy poprawkowe z przedmiotów, z których otrzymał ocenę roczną: niedostateczny.

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:
Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

1) Skalę ocen określoną w punkcie 6. rozszerza się przez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej ,
dostatecznej   i  dopuszczającej  znaków  „+”  i”-”w  przypadku  wystawiania  bieżących  ocen
cząstkowych.

2)  Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach:
a) dopuszczający
b) dostateczny
c) dobry
d) bardzo dobry
e) celujący

3) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym.
4) Oceny z przedmiotów wystawia się w oparciu o średnią ważoną, która jest bardziej obiektywna

i sprawiedliwa.  Jest  ona  podstawą  do  wystawienia  oceny śródrocznej  i  rocznej  z wszystkich
przedmiotów. Oblicza się ją w następujący sposób:
a) każdej ocenie śródrocznej nadaje się trójstopniową wartość wag od 1 do 3,
b) stanowi ona iloraz oceny i wartości wag.

5) Formy aktywności i ich waga:
Waga Formy aktywności

3

1) praca klasowa
2) sprawdzian
3) zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu wojewódzkiego
4) projekt przedmiotowy

2

1) kartkówka
2) odpowiedź ustna
3) test próbny (egzamin gimnazjalny/egzamin maturalny)
4) zadania dodatkowe
5) prace i zadania typu maturalnego

1

1) praca na lekcji
2) aktywność
3) zadanie domowe
4) zeszyt przedmiotowy

5) Szczegółowy  podział  form  aktywności  dostosowany  do  specyfiki  przedmiotu  opracowują
nauczyciele poszczególnych przedmiotów i umieszczają w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

30



STATU T XXXVI I  L I CEU M OGÓLNO KSZTAŁ CĄCEGO  Z  O DDZI AŁ AMI  TERAP EU TYCZNYMI  W  PO ZNANI U

6) Jeżeli sprawdzian pisemny da się wycenić w punktach to przeliczanie punktów na ocenę odbywa
się w następujący sposób:
a) 0%  30%  stopień niedostateczny
b) 31%  50%  dopuszczający
c) 51%  70%  dostateczny
d) 71% – 90%  dobry
e) 91%  98%  bardzo dobry
f) 99% – 100%  celujący

7. Obowiązują następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria oceny: bardzo dobry,
b) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,
c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
d) biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w  rozwiązywaniu

problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,

kwalifikując  się  do  finałów na  szczeblu  wojewódzkim (regionalnym)  albo  krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w

danej klasie,
b) sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy

teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla

oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych,
b) poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  (wykonuje)  samodzielnie  typowe  zadania

teoretyczne lub praktyczne,
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który; 

a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  w  zakresie  wymagań  programowych  określonych
dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych,

b) rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim  stopniu
trudności, czasami przy pomocy nauczyciela,

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  w  zakresie  wymagań  programowych  określonych

dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych,
b) rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  niewielkim stopniu

trudności,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń:

a) który  nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  w  zakresie  wymagań  programowych
określonych dla oceny dopuszczający,

b) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają  nauczyciele  prowadzący poszczególne zajęcia  edukacyjne,  a  ocenę
zachowania   wychowawca klasy. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna. 

9. Oceny klasyfikacyjne  ustalone  przez  nauczyciela  nie  mogą  być  uchylone  ani  zmienione  decyzją
administracyjną.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna za wyjątkiem ust.10 i 11. 

10. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  otrzymują  z  danych  zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego.
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12. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  zajęć  technicznych,  plastyki,  muzyki  i  zajęć
artystycznych  należy  przede  wszystkim  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia
w wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a  w  przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religia/etyka ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie Szkoły.

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne  religię/ etykę do średniej ocen wlicza
się oceny uzyskane z tych zajęć.

15. Jeśli w danym roku nie ma podstaw do klasyfikowania ucznia z religii/etyki można przeprowadzić
dla niego egzamin klasyfikacyjny według zasad przyjętych dla przedmiotów obowiązkowych.

16. Jeśli  uczeń  otrzymał  na  koniec  roku  szkolnego  ocenę:  „niedostateczny”  z  religii/etyki  można
przeprowadzić egzamin poprawkowy według zasad przyjętych dla przedmiotów obowiązkowych.

17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna lub nieklasyfikowanie ucznia
z religii/etyki  nie wpływa na uzyskanie  przez niego promocji  do klasy programowo wyższej  lub
ukończenie Szkoły.

18. W przypadku przedmiotu realizowanego tylko w I półroczu danego roku szkolnego, ocena śródroczna
jest równocześnie oceną roczną.

19. Świadectwo  z  wyróżnieniem  otrzymuje  uczeń,  który  posiada  średnią  ocen,  co  najmniej  4,75
i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

20. Uczeń ostatniej klasy danego etapu edukacyjnego, który otrzymał ocenę „niedostateczny” lub nie jest
klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów obowiązkowych nie otrzymuje świadectwa.

21. Dyrektor  Szkoły  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

22. 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.

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

24. Dyrektor  Szkoły,  na  wniosek  rodziców  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 zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

25. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.

26. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  w  dokumentacji  przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem uczniów.

§ 55.

1. Nauczyciele  mają  obowiązek  poinformować  uczniów  oraz  ich  rodziców  o  wymaganiach
edukacyjnych  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania  oraz  o  sposobach  sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych ujętych w przedmiotowym systemie oceniania.
Procedura:
1)  informowanie uczniów:

a) ustnie, na pierwszej lekcji danego przedmiotu,
b) dokumentacja: wpis do dziennika,
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2) informowanie rodziców:
a) ustnie,  na  pierwszym zebraniu  wychowawca  informuje,  że  zainteresowani  rodzice  mogą

zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów,
b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy
i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.

3. Nauczyciel  ustalając  stopień  szkolny  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.

4. Stopnie szkolne muszą być jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 
5. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go, na prośbę ucznia lub jego rodziców uzasadnić.
6. Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  oraz  inną  dokumentację  dotyczącą  oceniania,

nauczyciel powinien na prośbę ucznia lub jego rodziców udostępnić do wglądu.
7. W terminie określonym przez Dyrektora Szkoły nauczyciel ustala stopnie śródroczne i roczne.

Zasady informowania uczniów i ich rodziców o ustalonych ocenach.

§ 56.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach
i  trybie  uzyskiwania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej/śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z
obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  zawartych  w przedmiotowym  systemie
oceniania.

2. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców o uzyskanych przez ucznia ocenach bieżących.
Procedura:
1)  każda ocena powinna być wpisana do dziennika z uwzględnieniem:

a) daty wystawienia oceny,
b) informacji, za co została wystawiona,

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia
o przewidywanych dla niego klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych i rocznych na tydzień przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
Procedura:
1) nauczyciel przedmiotu:

a) wpisuje ocenę do dziennika,
b) informuje ucznia o wystawionej dla niego ocenie i uzasadnia ją,

2) w  przypadku  nieobecności  nauczyciela  przedmiotu  informacji  udziela  i wpisu  dokonuje
wychowawca klasy.

4. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej należy
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu
z zajęć edukacyjnych.  

   Procedura:
1) nauczyciel przedmiotu wpisuje ocenę do dziennika,
2) wychowawca  skutecznie  przekazuje  rodzicom ucznia  pisemną  informację  o przewidywanych

ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu,
3) podpisaną  przez  rodziców kopię  dokumentu  przechowuje  wychowawca  klasy do  końca  roku

szkolnego

Egzamin klasyfikacyjny

§ 57.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest  podstaw  do  ustalenia  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach
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edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w szkolnym  planie
nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców,

wychowawcy, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu wyznacza w terminie
uzgodnionym  z  uczniem  i  jego  rodzicami  egzamin  klasyfikacyjny  z materiału  programowego
zrealizowanego w danym roku szkolnym.
Procedura:
1) prośbę należy złożyć na piśmie do Dyrektora Szkoły nie później niż na sześć dni przed rocznym

zebraniem rady klasyfikacyjnej.
2) Termin  egzaminu  (egzaminów)  ustala  Dyrektor  Szkoły  w  porozumieniu  z  nauczycielem

przedmiotu i  rodzicami lub pełnoletnim uczniem.
4. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć nie później niż na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym

zebraniem Rady Pedagogicznej.
5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, na prośbę jego

rodziców lub  wychowawcy,  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin klasyfikacyjny
z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

6. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  indywidualny  tok  nauki  oraz  uczeń
spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

   Procedura:
1) prośbę należy złożyć na piśmie do Dyrektora Szkoły w dowolnym okresie roku szkolnego,
2) terminy  egzaminów  ustala  Dyrektor  Szkoły  w  porozumieniu  z  nauczycielami  przedmiotów

i rodzicami.
7. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  nauczyciel  właściwego  przedmiotu  w  obecności  innego

nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

poza szkołą.  W przypadku takiego ucznia,  egzamin klasyfikacyjny nie  obejmuje obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych:  technika,  plastyka,  muzyka  i  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych zajęć
edukacyjnych.

9. Uczniowi,  o  którym  mowa  w  ust.8  zdającemu  egzamin  klasyfikacyjny  nie  ustala  się  oceny
zachowania.

10. Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej  z  wyjątkiem  egzaminu
klasyfikacyjnego  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki,  zajęć  artystycznych  i  wychowania
fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.8 przeprowadza komisja, powołana przez
Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą.

  W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, – jako

przewodniczący komisji,
b) nauczyciele  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  dla odpowiedniej

klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 8 oraz jego rodzicami liczbę

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imię i  nazwisko

ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach  ucznia.  Protokół  z  egzamin  klasyfikacyjnego  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen
ucznia.

15. Po przeprowadzonym egzaminie klasyfikacyjnym dokonuje się stosownego wpisu do arkusza ocen
ucznia.

16. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje z danego
przedmiotu ocenę niedostateczną.
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17. Uczeń,  który z egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub z dwóch
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.  Pod  warunkiem,
że z pozostałych przedmiotów uzyskał oceny pozytywne.

18. Uczeń,  który  nie  wystąpił  z  prośbą  o  egzamin  klasyfikacyjny  lub  nie  otrzymał  zgody  Rady
Pedagogicznej na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej; na świadectwie i w arkuszu ocen wpisuje się: „nieklasyfikowany”.

19. Uczeń, który w wyniku rocznej  klasyfikacji  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub z dwóch
zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 
Procedura
1) pisemny wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice do Dyrektora Szkoły

nie później niż do zebrania rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

Egzamin poprawkowy

§ 58.

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminów z  muzyki,
plastyki,  informatyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych  oraz  wychowania  fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  W skład komisji

wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący

komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

4. Nauczyciel,  o którym mowa w ust.3 pkt.  2),  może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor
Szkoły powołuje,  jako  osobę  egzaminującą innego nauczyciela  prowadzącego takie  same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z Dyrektorem tej Szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający:  nazwę zajęć,
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, imię i nazwisko zdającego wynik egzaminu
oraz  ocenę  ustaloną  przez  komisję.  Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół egzaminu przechowuje się, jako załącznik w
arkuszach ocen.

6. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego
w wyznaczonym terminie,  może  przystąpić  do  niego w dodatkowym terminie,  określonym przez
Dyrektora Szkoły.
Procedura:
1) nieobecność  na  egzaminie  poprawkowym musi  być  usprawiedliwiona  przez  ucznia  lub  jego

rodziców najpóźniej dzień po wyznaczonym terminie egzaminu.
2) pisemny  wniosek  należy  złożyć  do  Dyrektora  Szkoły  równocześnie  z  usprawiedliwieniem

nieobecności.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
8. Wynik egzaminu poprawkowego musi być odnotowany w arkuszu ocen ucznia.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w

Szkole, promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod
warunkiem,  że  te  zajęcia  edukacyjne są,  zgodnie  ze  szkolnym planem nauczania,  realizowane w
klasie programowo wyższej.
Procedura:

1) pisemny wniosek  o  uzyskanie  promocji  mimo  nie  zdanego  egzaminu  poprawkowego  składa
uczeń lub jego rodzice do Dyrektora Szkoły niezwłocznie po niezdanym egzaminie,
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2) Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzję  o  promowaniu  ucznia  w drodze  jawnego  głosowania
zwykłą większością głosów przy obecności minimum ½ członków.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności

§ 59.

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  ze  statutem  i przedmiotowym  systemem
oceniania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian

wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej  oraz  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną,

b) w  przypadku  rocznej  oceny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych,
informatyki  i  wychowania  fizycznego przeprowadza sprawdzian ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych,

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

2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z nauczycielem, rodzicami lub pełnoletnim uczniem. Sprawdzian
musi być przeprowadzony w ciągu pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły.

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

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,

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

edukacyjne, 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną  prośbę  lub  w  innych,  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku
Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia
edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły. 

5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego.

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

a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
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a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  w  wyznaczonym

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

Ocenianie zachowania ucznia.

§ 60.

Ustalenia ogólne.

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: (rozporządzenie) kryteria paragraf 11
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

Od ucznia oczekuje się, że będzie:
a) godnie reprezentować Szkołę, 
a) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i Szkoły,
b) przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią,
c) wykazywać się inicjatywą, samodzielnością i odpowiedzialnością,
d) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne,
e) pamiętać o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności,
f) solidnie przygotowywać się do zajęć i nie przeszkadzać w ich prowadzeniu,
g) nosić potrzebne przybory, pomoce dydaktyczne i dzienniczek,
h) brać udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i zawodach sportowych,
i) korzystać, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z zajęć pozalekcyjnych,
j) przychodzić w stroju odświętnym na uroczystości szkolne,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
Uczeń powinien:
a) dbać o czystość i estetykę swego wyglądu,
b) zwracać uwagę na kulturę słowa,
c) być uczciwy wobec kolegów i pracowników szkoły,
d) okazywać szacunek dla poglądów innych,
e) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
f) być prawdomówny i koleżeński,
g) nie ulegać nałogom i nie namawiać do nich innych,
h) dbać o mienie osobiste i szkolne (w przypadku umyślnego uszkodzenia mienia szkoły lub

innych osób, uczeń zobowiązany jest dokonać naprawy na koszt własny lub rodziców),
i) dbać o czystość i estetykę szkoły oraz otoczenia.

1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

2. Uczeń,  który nie  zgadza  się  z  proponowaną  roczną  oceną  klasyfikacyjną  zachowania  ma  prawo
odwołać się od niej.

3. Ocena  zachowania  ustalona  przez wychowawcę jest  ostateczna.  –  to  już  jest  w postanowieniach
ogólnych II pkt.8

4. Za zachowanie ucznia poza Szkołą odpowiadają jego rodzice i sami uczniowie. 
5. Na ocenę zachowania wpływa aktywny udział w realizacji projektu gimnazjalnego.
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły,
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

7. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe,
2) bardzo dobre, 
3) dobre,
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie,
na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  orzeczenia  o potrzebie
indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni
specjalistycznej. 

ROZDZIAŁ IX

UKOŃCZENIE SZKOŁY

§ 61.

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli 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 szkole  danego  typu,  uzyskał  oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń  kończy  szkołę  z wyróżnieniem,  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię /etykę, do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 62.

Egzamin maturalny

1. Uczeń kończący liceum może przystąpić do egzaminu maturalnego.
2. Egzamin  maturalny  nie  jest  obowiązkowy,  co  oznacza,  że  każdy  absolwent  szkoły

ponadgimnazjalnej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.
3. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:

1) stanowi  poświadczenie  osiągnięcia  przez  absolwenta  wymaganego  prawem  poziomu
wiadomości  i umiejętności  w zakresie  języka  polskiego,  matematyki  i wybranego  języka
obcego - w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na
poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)

2) określa  poziom  wykształcenia  ogólnego  absolwentów  w zakresie  przedmiotów,  z których
przystępowali do egzaminów,
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3) zastępuje  egzamin  wstępny  do  szkół  wyższych,  które  wykorzystują  wyniki  egzaminu
maturalnego  z danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  –  przede  wszystkim  na  poziomie
rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

4. Zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji przyjęcia na wybrany kierunek studiów.
5. Egzamin  maturalny  jest  przeprowadzany  z przedmiotów  obowiązkowych  oraz  przedmiotów

dodatkowych Składa się z części:
1) pisemnej,
2) ustnej.

6. Egzamin  przeprowadzany  jest  zgodnie  z procedurami  ustalonymi  przez  Okręgową  Komisję
Egzaminacyjną.

ROZDZIAŁ X

ZASADY REKRUTACJI

§ 63.

1. Do klas pierwszych liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej

2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły, co stanowi odrębny dokument.
3. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora.
4. Do wniosku dołącza się:

1) Opinię  z Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  ze  wskazaniem  nauki  w klasie
terapeutycznej,

2) Kartę Zdrowia,
3) 2 x zdjęcia legitymacyjne,
4) Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, po szkole podstawowej
5) Kandydat  do  klasy  drugiej  lub  trzeciej  dodatkowo  dołącza  świadectwa  ukończonych

wcześniej etapów edukacyjnych.
5. Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez  dyrektora.

Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
(ostateczna lista  kandydatów zakwalifikowanych podana będzie  w ostatnim tygodniu ferii
letnich).

7. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
8. Komisja  rekrutacyjna  podaje  do  publicznej  wiadomości  listę  kandydatów  przyjętych  

i  nieprzyjętych.  Lista  zawiera  imiona  i nazwiska  kandydatów  przyjętych  i nieprzyjętych  lub
informację o liczbie wolnych miejsc.

9. Listy,  o których mowa w ust.  8,  podaje  się  do publicznej  wiadomości  poprzez umieszczenie  
w  widocznym  miejscu  w siedzibie  szkoły.  Listy  zawierają  imiona  i nazwiska  kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

10. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub  kandydata  pełnoletniego  z wnioskiem,  o którym  mowa  w ust.  10.  Uzasadnienie  zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia.

12. Rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może  wnieść  do  dyrektora  odwołanie  od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

13. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust.
12, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
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ROZDZIAŁ XI

CEREMONIAŁ SZKOŁY

§ 64. 

1. Szkoła nie  posiada sztandaru.
2. Uczniowie klas  pierwszych oficjalnie  zostają  przyjęci  w szeregi  społeczności  Szkoły podczas

uroczystej ceremonii ślubowania w związku z obchodami Dnia Patrona/ Dnia Komisji Edukacji
Narodowej.

3. Dzień  16  października,  rocznica  wyboru  Karola  Wojtyły  na  Papieża  Jana  Pawła  II  jest
obchodzonym uroczyście świętem Szkoły. 
1) podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych składają przysięgę 
2) w uroczystości ślubowania bierze udział cała społeczność Szkoły.

4. Ceremoniał  Szkolny,  który  jest  odrębnym  dokumentem,  opisuje  także  organizację  świąt
państwowych i szkolnych w placówce.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 65. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Szczegółowe  zasady gospodarki  finansowej  i materiałowej  szkoły określa  ustawa  o finansach

publicznych i ustawa o rachunkowości.

§ 66.

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich
sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają przepisy
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

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

§ 67.

1. Statut  obowiązuje  wszystkich członków społeczności  szkolnej:  wszystkich pracowników oraz
uczniów i ich rodziców.

2. Organem  kompetentnym  do  uchwalania  statutu  i wprowadzenia  w nim  zmian  jest  Rada
Pedagogiczna.

3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

4. Projekt  zmian  w statucie  oraz  zmiany  statutu  przygotowuje  wyłoniony  zespół  Rady
Pedagogicznej.

5. Rada  Pedagogiczna  na  zebraniu  w formie  uchwały  przyjmuje  lub  odrzuca  projekt  zmian
w statucie lub projekt statutu.

6. Dyrektor  Szkoły  publikuje  w formie  obwieszczenia  jednolity  tekst  statutu  po  każdej  jego
nowelizacji.

7. Dyrektor  Szkoły  zapewnia  zapoznanie  się  ze  statutem  wszystkich  członków  społeczności
szkolnej:
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1) uczniowie  zapoznają  się  ze  statutem  w ramach  godzin  wychowawczych  oraz  na  stronie
internetowej szkoły,

2) nauczyciele i pozostali  pracownicy szkoły – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły
oraz w bibliotece szkolnej,

3) rodzice – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II 
w Poznaniu.

2. Rada Pedagogiczna dnia 30 sierpnia 2019 uchwaliła nowelizację i przyjęła tekst jednolity Statutu 
XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II 
w Poznaniu. 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. przyjęto do realizacji
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