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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Liceum działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3a) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze 

zm.); 

4) wydanych przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych. 

 

Rozdział 2 

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 

§ 2 

 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie jest szkołą publiczną. 

2. Siedziba szkoły znajduje się na ulicy Dominikańskiej 35, 86 – 200 Chełmno. 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum 

Chełmińskie” 

4. Cykl kształcenia w szkole trwa: 

1) 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2) (uchylono). 

5. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:  

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Chełmnie w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Chełmnie; 

2) Szkole, jednostce – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Chełmnie; 

3) Uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w szkole; 

4) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku uczniów z 

doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby 

sprawujące nad nimi opiekę; 

5) Nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły. 

6) Dzienniku – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny 
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§ 3 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku nauki określonego w Ustawie Prawo oświatowe 

i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

5) realizuje ramowy plan nauczania;  

6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy 

o systemie oświaty. 

2a. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących 

w systemach oświaty innych państw. 

2b. Dla osób, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości 

edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność 

ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy 

w szkole, w której te osoby realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia 

ogólnego. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie, przy 

ul. Kolejowej 1.  

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. 

 

§ 4 

 

1. Liceum Ogólnokształcące pozwala osiągnąć wykształcenie średnie oraz umożliwia 

przystąpienie do egzaminu maturalnego. 

2. Szkoła używa tablic i pieczęci urzędowych zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. Pieczęci urzędowe mogą być używane tylko przez osoby do tego 

upoważnione. 

 

§ 5 

 

1. Szkoła posiada sztandar, na którym widnieje hasło: „Nauka i Praca Tobie Ojczyzno”. 

Postępowanie ze sztandarem określa Ceremoniał Szkolny, który jest odrębnym 

dokumentem. 
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2. Do najważniejszych uroczystości szkolnych należą: ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

uroczyste pożegnanie absolwentów. 
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Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 

§ 6 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone 

w ustawie Prawo Oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

cele i zadania wynikające z programu wychowawczo–profilaktycznego.  

2. 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. 

3. Szkoła w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

ujętych w ramowych planach 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) stosuje wewnątrzszkolny system oceniania oraz program wychowawczo – 

profilaktyczny, które są zapisane w Statucie oraz w odrębnych dokumentach;  

6) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego poprzez: 

a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych w tym 

zasad bezpieczeństwa, 

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) rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny, 

g) uzyskanie świadectwa maturalnego, 

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 oraz nauczania domowego; 

7) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne: 

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

fizycznym i moralnym, 
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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 urzeczywistnienie 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; 

8) organizuje dla uczniów naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach określonych  

odrębnymi przepisami; 

9) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, której zasady zostały opisane 

szczegółowo w rozdziale 5;  

11) szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym otacza indywidualną opieką 

i nauczaniem uczniów, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie 

na zajęcia w zwykłym trybie;   

12) umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez udział 

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

13) współdziała ze szkołami wyższymi;  

14) wdraża innowacje i eksperymenty pedagogiczne. 
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Rozdział 4 

 Szkolny Wolontariat  

§ 7 

 

Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym. 

 

§ 8 

 

1. W szkole działa Szkolny Wolontariat (dalej SW). 

2. SW działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora. 

3. Dyrektor wyznacza dwóch koordynatorów SW. 

4. Koordynatorzy to nauczyciele społecznie pełniący tę funkcję. 

5. Koordynatorzy odpowiedzialni są za zebranie chętnych członków, planowanie rodzaju 

działalności oraz ustalenie harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy 

6. Wolontariuszem może zostać każdy chętny uczeń. 

7. Cele działania SW: 

1) przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego; 

2) zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu; 

3) rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności; 

4) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

5) promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

8. Obszary działania:  

1) Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary działania: 

a) środowisko szkolne,   

b) środowisko lokalne. 

9. Sposoby realizacji działań 

1) organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym; 

2) współpraca z Samorządem Szkolnym;  

3) włączanie się w organizację imprez szkolnych i poza terenem szkoły; 

4)  udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia 

i osoby prywatne. 

10. Szczegółowe cele i zasady funkcjonowania SW reguluje odrębny regulamin. 
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Rozdział 5 

Działalność edukacyjna szkoły i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 9 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny tworzą 

spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. 

3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnozę, o której mowa, 

przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły. 

5. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

§ 10 

 

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§ 11 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne 

są to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na 

celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. 

Eksperyment może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 
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3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, 

mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

7. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów oraz nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej. 

 

§ 12 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z zaburzeń komunikacji językowej; 
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8) z przewlekłej choroby;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą. 

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

polega na: 

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu (lub opinii) o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki i środków dydaktycznych; 

3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej; 

4) realizacji zajęć wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania 

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni w porozumieniu  

z organem prowadzącym. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy z uczniem 

oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej;  

5) warsztatów;  

6) porad i konsultacji. 

8. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

Współpraca z organizacjami 

§ 13 

 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej 

i opiekuńczej szkoły. 

3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
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Rozdział 6 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 

§ 14 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad młodzieżą podczas zajęć obowiązkowych 

i nadobowiązkowych w szkole i poza nią. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo. 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozaszkolnych: 

1) w czasie zajęć dydaktycznych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel uczący 

poszczególnych przedmiotów wg planu zajęć lub nauczyciel będący na zastępstwie;  

2) uczeń nie może być pozbawiony opieki nauczyciela; 

3) w czasie przerw opiekę sprawują nauczyciele dyżurni według ustalonego 

harmonogramu zgodnie z Regulaminem pełnienia dyżurów nauczycielskich 

stanowiącym odrębny dokument; 

4) w czasie zajęć szkolnych, tj. od rozpoczęcia pierwszych zajęć do zakończenia ostatnich 

zajęć w danym dniu uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły; 

5) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych lub ich części na podstawie pisemnej lub 

ustnej prośby rodzica skierowanej bezpośrednio do nauczyciela albo wychowawcy 

lub sekretariatu szkoły; 

6) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych z powodu pogarszającego się stanu 

zdrowia po zawiadomieniu rodziców jeżeli będzie bezpośrednio przez nich odebrany; 

7) jeżeli uczeń uległ wypadkowi w czasie zajęć szkolnych, szkoła jest zobowiązana do 

zapewnienia mu konsultacji lekarskiej z równoczesnym zawiadomieniem rodziców; 

8) w trakcie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

9) pracownicy obsługi i administracji są zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi na 

osoby obce przebywające na boisku i wchodzące do szkoły; sytuacje budzące 

niepokój zgłaszają dyrektorowi; 

10) wszyscy pracownicy reagują na zachowanie młodzieży mogące stwarzać 

niebezpieczne sytuacje; 

11) pracownicy obsługi likwidują lub zabezpieczają miejsca takie, jak ubytki 

w nawierzchni, śliska podłoga i inne mogące narażać uczniów na niebezpieczeństwo; 

12) pracownicy obsługi dbają o porządek w budynku i na boisku szkoły, usuwają szkło, 

butelki i inne przedmioty mogące stwarzać niebezpieczeństwo. 

3. W czasie zajęć poza terenem szkoły i na wycieczkach szkolnych odpowiedzialnymi  

za bezpieczeństwo uczniów są nauczyciele prowadzący zajęcia: kierownik wycieczki 

(nauczyciel) i inni opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

4. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według Regulaminu 

wycieczek, stanowiącego odrębny dokument. Kierownik wycieczki jest obowiązany  

do przygotowania i przedstawienia Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia całości 

wymaganej dokumentacji w terminie wskazanym przez Dyrektora. 
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5. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynki 

i teren szkolny monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne są oznakowane tabliczkami 

informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”. 

6. Szczegółowe uregulowania zasad monitoringu zawiera statut ZSO nr 1 i regulamin 

monitoringu. 
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Rozdział 7 

Zasady i formy współpracy z rodzicami 

§ 15 

 

Zasady i formy współpracy z rodzicami określa Program współpracy z rodzicami, który 

stanowi odrębny dokument. 

 

Rozdział 8 

Organy szkoły 

§ 16 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Rada szkoły; 

4) Samorząd uczniowski; 

5) Rada rodziców. 

2. Dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i ma prawo wydawać 

zalecenia wszystkim organom statutowym, jeżeli działalność tych organów narusza 

interesy szkoły. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora i rady pedagogicznej określa statut Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie. 

 

Rada Szkoły 

§ 17 

 

Rada Szkoły jest organem opiniodawczo-doradczym. Stanowi ona forum porozumienia 

społeczności szkolnej, służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych.  

 

§ 18 

 

1. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.  

2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców, nauczycieli 

i uczniów. 

3. Skład Rady jest uzupełniany raz do roku we wrześniu do stanu pierwotnego  

o przedstawicieli wychowawców, rodziców, młodzieży. 

4. Reprezentanci klas maturalnych kończą kadencję w maju.  

 

§ 19 
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Rada Szkoły na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu przewodniczącego oraz 

sekretarza. 

 

§ 20 

 

1. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb wyborów do 

prezydium rady oraz zasady wydatkowania funduszy rady szkoły. 

2. Rada Szkoły może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu  

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 

§ 21 

 

Terenem działania Rady Szkoły jest zarówno budynek Szkoły, w którym mieści się siedziba 

Rady Szkoły, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie i nauczyciele 

w związku ze sprawami dotyczącymi Szkoły.  

 

Samorząd Uczniowski 

§ 22 

 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

3. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

5. Ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym wybiera corocznie Zarząd 

Samorządu. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich  jak: 

1) prawo do zapoznawania się ze szkolnym zestawem programów nauczania, z jego 

treściami, celami i stawianymi wymaganiami oraz programem szkolenia sportowego, 

2) prawo do opiniowania programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły, 

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem, 
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7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Działalność Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom branie 

czynnego udziału w życiu szkoły. 

 

Rada Rodziców 

§ 23 

 

1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu wybranym podczas 

zebrania rodziców uczniów każdego oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb wyborów do 

rad oddziałowych i rady rodziców, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu  

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 

§ 24 

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalanie programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego, składnego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego lub oceny 

pracy. 

 

§ 25 

Rzecznik Praw Ucznia 

 

1. W Zespole powoływany jest Rzecznik Praw Ucznia 

2. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy: 

1) aktywne interweniowanie wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia zawarte 

w Statucie Szkoły oraz w Konwencji Praw Dziecka 

2) dbanie o podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym 

i wychowawczym. 

3. Do Rzecznika może się zwrócić każdy uczeń w sprawach szkolnych, a obowiązkiem 

Rzecznika jest rozpatrzenie sprawy. 

4. W Zespole obowiązuje regulamin powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia. 
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Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób 

rozwiązywania sporów między nimi 

§ 26 

 

1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, 

współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 

2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia  

i wzajemnego poszanowania. 

3. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych 

szacunku i zaufaniu. 

4. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod 

i narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest 

drogą elektroniczną. 

 

§ 27 

Rozwiązywanie konfliktów między poszczególnymi Organami Szkoły 

 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między poszczególnymi organami Szkoły 

spór może rozstrzygać: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców  

i organ nadzorujący: 

1) konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą 

służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego sporu  

o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym spór, proszeni są rodzice uczniów;  

2) konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny  

we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego ostrego sporu 

o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym spór proszeni są rodzice uczniów; 

3) konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wicedyrektor szkoły wspólnie 

z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach nierozstrzygniętych do 

udziału w spotkaniu proszeni są rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców, Dyrektor 

Szkoły; 

4) konflikt między nauczycielami – rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w ostateczności Rada 

Pedagogiczna; 

5) konflikt między nauczycielami a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna, 

a w ostateczności organ prowadzący; 

6) konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga Dyrektor Szkoły,  

a w razie konieczności Rada Pedagogiczna, przy czym rodzic ma prawo odwołać się do 

organu nadzorującego. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem 

stron, których sprawa dotyczy. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest 

protokół, przechowywany u Dyrektora Szkoły.  



19 

 

 

2. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły  

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania 

przedstawicieli w/w organów. 

3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

Rozdział 9 

Organizacja Szkoły 

§ 28 

 

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich jest zgodny z terminami określonymi 

w przepisach o organizacji roku szkolnego.  

2. Terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć podaje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 29 

 

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

arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku 

na podstawie planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 

dnia 29 maja każdego roku. 

2. Zmian w arkuszu organizacji szkoły dokonuje Dyrektor aneksem zatwierdzonym przez 

organ prowadzący.  

2a. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych przedszkoli. 

3. 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. 

 

§ 30 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora, albo 

programem zmodyfikowanym przez nauczyciela lub programem autorskim 

zatwierdzonych do użytku zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Minimalną liczbę uczniów w oddziałach ustala corocznie organ prowadzący. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 

uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest tworzenie grup 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

5. Zajęcia języka obcego nowożytnego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż  24 

uczniów. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych. 

6. Zajęcia z informatyki prowadzone są w grupach nie większych niż 24, przy czym liczba 

uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych. 

 

§ 31 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie 

szkoły. 

4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. 

5. 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. 

6. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych. 

7. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą – Prawo 

Oświatowe. 

 

§ 32 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych 

i systematycznych działań w celu wspieranie dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 
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edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu 

kształcenia i zawodu. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów 

w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu 

kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  

3. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęciach z wychowawcą. 

4. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni 

za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji doradztwa 

zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

5. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program 

realizacji doradztwa zawodowego.  Program zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe   

b) oddziały, których dotyczą działania,  

c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

d) terminy realizacji działań,  

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,  

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

6. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań 

związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 

7. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora/Doradca zawodowy realizuje następujące 

zadania z doradztwa zawodowego: 

1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, 

program doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;  

4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji doradztwa zawodowego 

5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  
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6) realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego. 

8. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie 

pytań ze stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 

 

§ 33 

 

1. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz 

przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, 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. 

 

§ 33a 

 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają 

prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych 

jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

4) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną 

w charakterze pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 

5) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych 

dla obywateli polskich. 

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane na warunkach określonych                                    

w odrębnych przepisach prawa.  

3. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem                                

za granicą. 

 

§ 34 
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W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji  

o wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik 

jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 35 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem szkoły a szkołami wyższymi. 

2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

Biblioteka szkolna 

§ 36 

 

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizowaniu potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Biblioteka pełni funkcję Szkolnego Centrum Informacyjnego w oparciu o multimedialne 

wyposażenie. 

3. Szczegółowe zasady działania i organizacji biblioteki szkolnej reguluje Statut Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie oraz Regulamin biblioteki.  

 

Rozdział 9a 

Organizacja realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 

 
Zasady ogólne 

§ 36a 
 
 

1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 

zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. 

1a. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
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odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia 

zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

2. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów 

objętych kształceniem specjalnym, uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze. 

3. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się 

na platformie MS Teams. 

4. Nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami według obowiązującego w chwili 

wprowadzenia zdalnego nauczania tygodniowego planu lekcji. 

5. Prowadzone zajęcia nie muszą odbywać się w czasie rzeczywistym z zastrzeżeniem 

ust. 6. 

6. Informacje dotyczące lekcji muszą być dostarczone do ucznia najpóźniej w chwili 

rozpoczęcia lekcji wynikającej z planu lekcji. 

7. Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w czasie trwania lekcji oraz w godzinach ustalonych 

przez Dyrektora szkoły. 

8. Nauczyciel udziela konsultacji rodzicom w dowolnym czasie, po uprzednim umówieniu 

się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

Zakres realizowanych treści 

§ 36b 

 

1. Nauczyciel podczas pracy korzysta z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, plików 

multimedialnych, materiałów dostępnych w sieci, materiałów rekomendowanych przez 

MEN i innych według własnego uznania 

2. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych 

w formach pozaszkolnych, szczególnie uwzględniając: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć każdego dnia, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

Monitorowanie pracy i postępów ucznia 

§ 36c 

 

1. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę poprzez różne formy 

pracy: prezentacje, ćwiczenia, karty pracy, wypracowania, testy online i inne. Sposoby 
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weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie kształcenia na odległość zależą od 

specyfiki przedmiotu. 

1a. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia 

na odległość. 

2. W czasie nauki zdalnej obowiązują kategorie i wagi ocen takie same jak w przypadku 

nauki stacjonarnej. 

3. Oceny uzyskane w czasie nauki zdalnej opatrzone są w komentarzu informacją 

o uzyskaniu oceny w warunkach nauki zdalnej. 

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły frekwencja uczniów jest 

badana na podstawie podjętej aktywności w MS Teams. 

5. Przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, że uczeń jest obecny na zajęciach, jeżeli podejmie 

aktywność w MS Teams do końca dnia, w którym zaplanowana jest lekcja.   

6. W przypadku zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym, uczeń ma obowiązek 

podejmować aktywność uczestnicząc w tych zajęciach. 

7. Ocenianie zachowania uczniów w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość polegać 

może na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie 

działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza 

jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

8. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, 

którą odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości elektroniczne do 

nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

9. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można 

wziąć pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji - np. 

czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

Dokumentowanie pracy 

§ 36d 

 

1. Dokumentowanie pracy nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty następuje z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.  

2. Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego tematy zajęć planowych, o których 

mowa w § 36a ust. 4, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

3. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – w ramach godzin ponadwymiarowych, 

o których mowa w KN. 

4. Potwierdzeniem wykonania przez nauczyciela pracy w ramach tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w ramach godzin ponadwymiarowych są 

wpisy, o których mowa w ust. 2, wiadomości wysyłane do uczniów grup edukacyjnych 
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oraz informacje zwrotne w postaci wykonanych przez uczniów zadań, prowadzone 

zajęcia na platformie MS Teams. 

 

Rozdział 10 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 37 

 

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. 

3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Wicedyrektor 

§ 38 

 

1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 

2. Wymienione stanowisko powierza i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając  

to stanowisko. 

4. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wskazanego Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

 

Nauczyciel 

§ 39 

 

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. Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Zespołu określa statut Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie. 

 

Wychowawca 

§ 40 

 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest  

by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania  

w szkole. 

3. Nauczyciel wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, między innymi: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym; 

2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, kształtuje umiejętności 

słuchania innych i rozumienia ich poglądów; 

3) informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania; 

4) rozwiązuje konflikty w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej; 

5) rozpoznaje środowisko i warunki rodzinne ucznia, jego stan zdrowia, potrzeb  

i ewentualnych zagrożeń; 

6) współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze; 

7) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w rozeznaniu potrzeb 

i trudności uczniów; 

8) uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, ustala treść i formy 

działań tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

9) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, włącza rodziców w programowe  

i organizacyjne sprawy klasy i szkoły w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, 

ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii 

społecznej; 

10) kontaktuje się z rodzicami ucznia w czasie zebrań i konsultacji.  

4. Wychowawca ma obowiązek:  

1) prawidłowo prowadzić dokumentację dotyczącą klasy i każdego ucznia; 

2) zapoznać rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi  

w danej klasie i szkole, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

3) być koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom; 

4) poinformowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary; 

5) poinformowania rodziców ucznia, o konsekwencjach dostosowania wymagań 

edukacyjnych 

5. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych poprzez:  

1) udział w warsztatach pedagogicznych i seminariach naukowych; 

2) dostęp do literatury fachowej; 

3) udział w kursach i szkoleniach.  
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6. W trakcie nauki na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania 

stałego kontaktu  z rodzicem i uczniem. 

 

Zespoły zadaniowe 

§ 41 

 

Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły. 

 

Rozdział 11 

Uczniowie szkoły 

§ 42 

 

1. Decyzję o przyjęciu ucznia do pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w  Chełmnie podejmuje powołana przez Dyrektora szkolna komisja 

rekrutacyjna. 

2. Zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji do pierwszej klasy I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie, który stanowi odrębny 

dokument. 

3. Terminy rekrutacji wynikają z corocznego zarządzenia Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty. 

4. Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do oddziału w szkole na warunkach 

i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie 

z odrębnymi przepisami prawa. 

 

§ 43 

 

Do liceum uczęszczają uczniowie po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 44 

 

Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;  

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
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5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, 

12) korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi odrębnym regulaminem; 

13) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

14) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w czasie wolnym od nauki, 

15) korzystania z opieki nauczycieli, pedagoga, pielęgniarki szkolnej w zakresie 

profilaktyki i pomocy w nagłych wypadkach. 

 

§ 44a 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

§ 45 
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Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie,  

a w szczególności: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć  

w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się; 

2) uzupełniać spowodowane nieobecnością braki wiedzy; 

3) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły zgodnie z własnymi zainteresowaniami; 

4) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów 

i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

5) swoim zachowaniem nie narażać życia, zdrowia własnego i innych  

na niebezpieczeństwo, dbać o higienę osobistą i rozwój fizyczny; 

6) szanować własność szkolną, osobistą, dbać o ład, porządek w miejscu nauki i pracy, 

7) godnie reprezentować klasę i szkołę; 

8) podporządkować się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego; 

9) naprawiać bądź rekompensować wyrządzone szkody; 

10) postępować zgodnie z zasadami tolerancji; 

11) dbać o środowisko naturalne; 

12) dbać o schludny wygląd;  

13) usprawiedliwiać nieobecności  w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych po 

powrocie do szkoły. Nieobecności uczniów (w tym uczniów pełnoletnich) 

usprawiedliwiają rodzice korzystając z własnego konta w e–dzienniku lub pisemnie. 

 

Nagrody i kary 

§ 46 

 

1. Uczeń za szczególne osiągnięcia może zostać wyróżniony następującą nagrodą: 

1) pochwałą przed klasą; 

2) pochwałą przed szkołą; 

3) listem pochwalnym dla rodziców;  

4) nagrodą rzeczową; 

5) nagrodą pieniężną. 

2. Uczeń może otrzymać nagrody wymienione w ust.1 za: 

1) osiągnięcie średniej wyników nauczania 4,75 i co najmniej bardzo dobrej oceny 

zachowania; 

2) wybitne osiągnięcia sportowe; 

3) osiągnięcia znaczących lokat i wyróżnień na olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach i zawodach; 

4) wyjątkowo aktywny udział w pozalekcyjnym życiu szkoły. 
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3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 

Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie 

wychowawca informuje jego rodziców. 

4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę  

w terminie 10 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 47 

 

1. W przypadku nieprzestrzegania Statutu uczniowi może zostać wymierzona następująca 

kara:  

1) nagana przed klasą – udzielona przez Wicedyrektora. Nagana udzielana jest również 

za nieusprawiedliwione opuszczone godziny zajęć – od 9 godzin; 

2) nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. Nagana udzielana jest również 

za nieusprawiedliwione opuszczone kolejne co najmniej 6 godzin zajęć; 
3) skreślenie z listy uczniów. 

2. Uczniowi szkoły, któremu udzielona została nagana odbiera się prawo  

do reprezentowania szkoły. 

3. Wymierzanie uczniowi kar powinno być stopniowane z wyjątkiem skreślenia z listy 

uczniów, które może się odbyć w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego udzielenia 

uczniowi nagan. 

4. Na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy nagana może zostać anulowana po upływie 

sześciu miesięcy od udzielenia, jeżeli uczeń w tym okresie wykaże znaczącą poprawę 

zachowania. 

5. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego 

oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania 

wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 

przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania 

określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.  

6. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary 

określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił 

się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub 

przestępstwa skarbowego. 

 

§ 48 

 

1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić na skutek: 
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1) notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych (ponad 50 proc. godzin lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia); 

2) spożywania alkoholu; 

3) zażywania, udostępniania lub sprzedawania narkotyków innym osobom albo 

namawiania do ich zażycia; 

4) umyślnego niszczenia mienia szkoły; 

5) nagminnego łamania obowiązków ucznia; 

6) dokonania kradzieży w szkole lub poza nią; 

7) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

8) wszczynania bójek i używania wszelkiego rodzaju przemocy fizycznej; 

9) wyczerpania środków zaradczych wobec ucznia. 

2. Skreślenia dokonuje Dyrektor w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego na podstawie upoważniającej go do tego uchwały Rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 49 

 

1. Od wymienionych w § 47 i § 48 kar uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać: 

1) od kary nagany – w terminie 7 dni od daty powiadomienia – do Dyrektora szkoły 

za pośrednictwem wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego; 

2) od decyzji o skreśleniu z listy uczniów w terminie 14 dni - do Kuratorium Oświaty 

za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

2. W przypadku gdy uczeń, jego rodzice nie odwołają się od decyzji o skreśleniu z listy 

uczniów staje się ona prawomocna po 14 dniach od jej wydania. 

3. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczniów, uczeń może 

uczęszczać na zajęcia, jednakże w szczególnie drastycznych przypadkach może być 

zawieszony w prawach ucznia. 

4. Dyrektor w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii 

Samorządu uczniowskiego i Rady pedagogicznej. 

5. Postanowienia przyjęte w trybie odwoławczym są ostateczne. 

 

Rozdział 12 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

§ 50 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego 

roku. 

2. W roku szkolnym przeprowadza się jedno śródroczne klasyfikowanie: 1 dzień 

kalendarzowy przed rozpoczęciem zimowych ferii świątecznych oraz klasyfikację roczną 

i końcową 3 dni kalendarzowe przed zakończeniem roku szkolnego.  

3. Ocenianiu podlegają: 
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1) osiągnięcia edukacyjne  

2) ucznia; 

3) zachowanie ucznia. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do:   

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Skala ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych w ocenianiu wewnątrzszkolnym: 

1) stopień celujący 6 

2) stopień bardzo dobry 5 

3) stopień dobry 4 

4) stopień dostateczny 3 

5) stopień dopuszczający 2 

6) stopień niedostateczny 1 

Dopuszcza się używanie znaku „+” i „–” tylko przy ocenach bieżących z wyjątkiem oceny 1 i 6.  

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6. 

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1. 

8. Średnia ważona wyliczona w dzienniku elektronicznym nie jest równoznaczna z oceną 

klasyfikacyjną. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej brane są pod uwagę również wkład 

ucznia we własną pracę, aktywność i systematyczność. 

 

§ 51 

 

1. Nauczyciele ustalają szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (w pierwszym 

tygodniu nauki)  a wychowawcy informują rodziców (na pierwszym zebraniu) o: 
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych 

śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) dostosowaniu wymagań edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

(w pierwszym tygodniu nauki) oraz ich rodziców (na pierwszym zebraniu) o warunkach, 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie otrzymania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

§ 52 

 

1. Ocenianie jest jawne dla ucznia i jego rodziców i odbywa się systematycznie w ciągu 

całego roku.  

2. Nauczyciele uzasadniają wystawione oceny ustnie. 

3. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia zamieszczane są w e-dzienniku, a rodzice zobowiązani są do 

systematycznego zapoznawania się z nimi. W przypadku, kiedy rodzic deklaruje brak 

dostępu do Internetu, informacje te przekazywane są ustnie przez wychowawcę. 

  

§ 53 

 

1. Na ocenę klasyfikacyjną ucznia mogą składać się stopnie otrzymane za: 

1) prace pisemne;  

2) odpowiedzi ustne; 

3) aktywność ucznia; 

4) prace domowe (powinny mieć charakter twórczy); 

5) projekt edukacyjny. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) śródroczne i roczne klasyfikacyjne; 

3) końcowe. 

 

§ 54 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy w szczególności 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. 
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Prace pisemne 

§ 55 

 

1. Pod pojęciem prace pisemne rozumie się: 

1) pracę klasową – zapowiedzianą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

potwierdzoną zapisem w dzienniku, obejmującą nie więcej niż jeden dział, 

2) sprawdzian – zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

potwierdzony zapisem w dzienniku, obejmujący nie więcej niż trzy lekcje lub 

słownictwo z nie więcej niż jednego działu, 

3) kartkówkę – niezapowiedzianą z ostatniej lekcji, 

4) test przekrojowy (w tym test z egzaminu próbnego) – zapowiedziany z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzony zapisem w dzienniku, obejmujący 

więcej niż jeden dział. 

2. Oceny w postaci stopnia wpisywane są do dziennika elektronicznego z: 

1) pracy klasowej, 

2) sprawdzianu, 

3) kartkówki. 

3. Ocena z testu przekrojowego  jest wyłącznie oceną kształtującą wyrażoną w procentach. 

4. W ciągu tygodnia ilość prac klasowych nie może przekroczyć 3, a w ciągu dnia 

1 (z wyjątkiem sprawdzianu, który może się odbyć niezależnie od pracy klasowej). 

5. W ciągu tygodnia ilość sprawdzianów nie może przekroczyć 3. 

6. W ciągu tygodnia ilość testów przekrojowych nie może przekroczyć 1. Nie dotyczy 

maturalnego egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę. 

7. Prace pisemne nauczyciel ma obowiązek ocenić i oddać uczniom w ciągu 2 tygodni 

natomiast prace z języka polskiego w ciągu 1 miesiąca (w przypadku choroby nauczyciela 

przedłuża się termin oddania pracy o czas trwania zwolnienia).  

8. W przypadku nie dotrzymania terminu przez nauczyciela wpisuje on do dziennika ocenę 

z pracy pisemnej tylko za zgodą ucznia. 

9. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów po sprawdzeniu pracy pisemnej zapoznają 

uczniów z wynikami pracy i ją omawiają. 

10. Rodzice mają prawo wglądu do pracy pisemnej ucznia na najbliższym spotkaniu  

z nauczycielem bądź na wywiadówce. 

11. Na prośbę ucznia lub rodzica praca pisemna może zostać udostępniona w formie kopii – 

ksero lub zdjęcia. 

12. Prace pisemne muszą być przechowywane przez wychowawcę klasy przez rok szkolny. 

13. Uczeń nieobecny w czasie pracy pisemnej, przystępuje do niej na najbliższych zajęciach 

lekcyjnych jeśli była to nieobecność krótsza niż 3  dni. W przeciwnym wypadku ustala  

z nauczycielem inny termin. 

14. Uczniowie mają możliwość poprawienia oceny niższej niż stopień dobry z zapowiedzianej 

pracy pisemnej w formie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w trakcie zajęć lub 
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poza planem zajęć ucznia), nie dłuższym niż miesiąc. Ocenę z danej pracy pisemnej 

można poprawiać tylko raz. Ocena wpisana jest do dziennika elektronicznego jako 

poprawiona.  

15. W przypadku uzyskania poprawionej oceny niższej  bądź równej ocenie, o której mowa 

w pkt. 14, oceną obowiązującą jest  ocena pierwotna. 

16. Uczeń, który nie pracuje samodzielnie na pracy pisemnej podczas zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia.  

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

§ 56 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany w stosunku do ucznia posiadającego pisemną opinię lub 

orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej albo 

opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz w przypadku ucznia 

nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.   

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

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

podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

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

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

opinii. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Kryteria ocen zachowania 

§ 57 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych, a także obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

2. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu informowanie ucznia o jego zachowaniu  

i postępach w tym zakresie, motywowaniu go do dalszych postępów w zachowaniu oraz 

dostarczaniu rodzicom i nauczycielom informacji o uczniu w wyżej wymienionym 

zakresie. 

3. Przy ustaleniu 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. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli i uczniów danego oddziału. 

5. W dniu ustalania oceny zachowania wychowawca uzasadnia ją uczniowi w formie ustnej. 

6. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

§ 58 

 

 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 
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4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

§ 59 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest ustalana w zależności od 

poziomu spełniana przez niego poniższych kryteriów. Uczeń: 

1) wypełnia wszystkie obowiązki ucznia; 

2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dba o honor i tradycje szkoły; 

4) dba o piękno mowy ojczystej; 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

7) okazuje szacunek innym osobom, jest wobec nich tolerancyjny; 

8) inicjuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bierze w nich czynny lub bierny 

udział; 

9) wykonuje dodatkowe zadania powierzone przez nauczycieli; 

10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów; 

11) właściwie reaguje na wszelkie przejawy agresji, przemocy i wulgarności; 

12) nie ulega nałogom (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa substancji 

psychoaktywnych); 

13) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; 

14) przestrzega treści obowiązujących w szkole regulaminów i zarządzeń. 

2. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który wzorowo wypełnia kryteria 

wymienione w pkt. 1. 

3. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia kryteria 

wymienione w pkt. 1. 

4. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który bez zastrzeżeń wypełnia kryteria 

wymienione w pkt. 1. 

5. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który w miarę swoich możliwości 

wypełnia kryteria wymienione w pkt. 1. 

6. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który lekceważy wypełnianie  

kryteriów wymienionych w pkt. 1. 

7. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który rażąco zaniedbuje wypełnianie  

kryteriów wymienionych w pkt. 1. 

8. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się ponadto pod uwagę: 

1) przyznane nagrody; 

2) wymierzone kary; 

3) liczbę godzin nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych  oraz 

liczbę  spóźnień; 
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4) inne okoliczności niewymienione w pkt. 1. 

 

§ 60 

(uchylono) 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 61 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Terminy ustalania ocen są następujące: 

1) ocena śródroczna ustalana jest 2 dni przed rozpoczęciem zimowych ferii 

świątecznych; 

2) ocena roczna ustalana jest 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

3. Oceny śródroczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych mają wpływ na ustalenie ocen 

rocznych z tych zajęć. 

4. W terminie 8 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Informacje te są zamieszczone w e-dzienniku w postaci oceny. Rodzice, 

deklarujący brak dostępu do Internetu informowani są ustnie o przewidywanych ocenach 

przez wychowawcę klasy. 

5. Ocena przewidywana może ulec zmianie. 

 

Uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana 

§ 62 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemny wniosek do Dyrektora szkoły  

o umożliwienie mu poprawy przewidywanej oceny w ciągu 1 dnia od uzyskania 

informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

2. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

1) napisanie wszystkich prac pisemnych i wykorzystanie możliwości ich poprawy; 

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

3) posiadanie wszystkich usprawiedliwionych nieobecności na lekcjach; 

4) uzyskanie minimum 50% ocen takich, o jaką uczeń się ubiega. 
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3. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę, 

przygotowuje konkretne wymagania edukacyjne, które w ciągu 1 dnia od złożonego 

wniosku przekazuje uczniowi i ustala termin sprawdzianu. 

4. Uczeń pisze sprawdzian, w trakcie którego może być obecny rodzic, najpóźniej 1 dzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady pedagogicznej. 

5. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się w formie pisemnego sprawdzianu 

kompetencji lub – jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu – zadań praktycznych. 

6. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel, który wystawił ocenę przewidywaną. 

7. W przypadku uzyskania ze sprawdzianu kompetencji, o którym mowa w ust. 4, oceny 

niższej niż przewidywana, oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana. 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. W terminie 1 dnia od przekazania informacji o przewidywanych dla ucznia rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemny wniosek  

do Dyrektora szkoły o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania w celu uzyskania 

oceny wyższej niż przewidywana. 

10. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania jest: 

1) właściwa postawa wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli innych pracowników; 

2) stopień respektowania zasad zachowania. 

11. Ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania polega na powtórzeniu przez 

wychowawcę procedury wystawiania oceny zachowania najpóźniej 1 dzień przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady pedagogicznej. 

12. W przypadku uzyskania rocznej oceny zachowania niższej niż przewidywana, oceną 

klasyfikacyjną jest ocena przewidywana. 

 

Uczeń nieklasyfikowany 

§ 63 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na wniosek ucznia lub rodzica niepełnoletniego ucznia.  

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.   

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
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1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala 

się oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

ust. 6. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego, muzyki i plastyki ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, i 3 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1,2,3 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 1 oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 

rodzice ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego wzór  

i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen zdającego zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;   

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

  

Zastrzeżenie do oceny rocznej 

§ 64 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian  wiadomości 

i umiejętności ucznia z informatyki, wychowania fizycznego, muzyki i plastyki ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły  - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wyznaczony przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 
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Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z Dyrektorem tej jednostki. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) skład komisji, 

c) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach oraz zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

10. Uczeń, który w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
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ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w ciągu 5 dni roboczych 

od zakończenia egzaminu w sekretariacie szkoły w obecności członka komisji 

egzaminacyjnej. Nie ma możliwości wykonania jakiejkolwiek kopii dokumentów ani 

załączników. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 65 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, muzyki i plastyki, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin obejmuje treści zawarte w rocznym cyklu kształcenia z danego przedmiotu 

z uwzględnieniem punktu 4. 

4. W przypadku gdy uczeń z danego przedmiotu w pierwszym półroczu otrzymał ocenę 

pozytywną, egzamin obejmuje treści z drugiego półrocza. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 

Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej jednostki. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego wzór 

i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen zdającego  zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego 

ustnych odpowiedziach oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w ciągu 5 dni roboczych od 

zakończenia egzaminu w sekretariacie szkoły w obecności członka komisji 

egzaminacyjnej. Nie ma możliwości wykonania jakiejkolwiek kopii dokumentów ani 

załączników. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

Promowanie ucznia 

§ 66 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywna celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

 

Ukończenie szkoły 

§ 67 
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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, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w klasie programowo najwyższej. 

3. Absolwent liceum może przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach określonych 

w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 68 

 

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. 

 

Zmiana statutu 

§ 69 

 

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 

szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną. 

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 ujednolicony tekst statutu po każdej 

jego nowelizacji. 

7. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności 

szkolnej: 

1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie 

internetowej szkoły; 

2) nauczyciele – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej; 

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