
 



                                                                                                      Załącznik Nr 1 
                                                                                                      do Uchwały Nr XX/163/2012 
                                                                                                      Rady Powiatu w Głubczycach  

                                                                                z dnia 26 czerwca 2012r. 

 

 
STATUT 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH 

w Głubczycach 
 
 

Podstawa prawna do tworzenia  statutu szkoły: 
1.Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.,                  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

 
 
 

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
1. Niniejszy Statut  jest wewnętrznym aktem prawnym III Liceum  Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół Mechanicznych 
2. III Liceum Ogólnokształcące ma siedzibę w Głubczycach przy ul. Aleja Śląska 1,  
3. Organem prowadzącym III Liceum jest Powiat Głubczycki. 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad III Liceum Ogólnokształcącym w 

Głubczycach jest Opolski Kurator Oświaty. 
5. W dalszych zapisach niniejszego statutu stosuje się skrót: Liceum. 
 

Rozdział II – CELE I ZADANIA. 
  

 
1. Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego. 

2. Podbudową programową Liceum jest 3-letnie gimnazjum. 
3. Liceum realizuje cele i zadania określone w  ustawie o systemie oświaty oraz w 

przepisach wykonawczych adekwatnych do problematyki funkcjonowania szkół, a w 
szczególności: 

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową 
realizowanych przedmiotów,  

- zachęca młodzież do ustawicznego kształcenia, 
- rozwija szacunek dla pracy, 
- utrwala poczucie obowiązku i dyscypliny w pracy i życiu, 
- rozwija wśród młodzieży przekonanie o konieczności działań o charakterze 

ekologicznym,  
- umożliwia zdobycie wiedzy wraz z umiejętnością wykorzystania   
     jej w praktyce,         



- przygotowuje absolwentów do studiów wyższych. 
Powyższe cele Liceum realizuje organizując planowane zadania dydaktyczno – 

wychowawcze prowadzone w ramach obowiązkowych zajęć teoretycznych i 
laboratoryjnych, zajęć nadobowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej  lub 
pozaszkolnej we współdziałaniu z rodzicami i środowiskiem. 

4. Liceum pełni funkcje: 
- kształcącą,  
- wychowawczą,  
- opiekuńczą,  
- administracyjno – ekonomiczną  
- kulturotwórczą,  
tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

5. Liceum kształci umiejętność racjonalnego wykorzystywania nabywanej wiedzy w 
życiu codziennym, w szczególności : 

a) pomaga wypracować uczniom właściwy stosunek do samego siebie, odnajdować 
równowagę wewnętrzną, 

b)  kształtuje właściwą  postawę uczniów wobec problemów ekologicznych  świata, 
c)  uwrażliwia uczniów na problemy społeczne środowiska lokalne - 
     go, państwa i świata, 
d) przygotowuje uczniów do korzystania z wytworzonej przez    
      współczesną cywilizację wiedzy zespołów informacyjnych,  
      rozwija sprawności językowo – poznawcze oraz umiejętności  
      posługiwania się współczesnymi środkami przekazu  
      i komunikowania. 

6. Nauczyciele przedmiotów realizują programy nauczania w taki sposób, aby ich treści 
były w zasięgu realnych możliwości uczniów, natomiast wszystkim 
zainteresowanym, aktywnym i uzdolnionym umożliwiają szeroki rozwój 
intelektualny. 

7. Liceum, w miarę możliwości, rozwija działalność pozalekcyjną zgodną z 
zainteresowaniami uczniów. 

8. Liceum podejmuje działania zmierzającą do wytworzenia własnej, nowoczesnej bazy 
dydaktycznej.  

9. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych 
oraz wycieczek organizowanych przez szkołę określa dyrektor szkoły, uwzględniając 
wymogi bhp. 

10. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze realizowane są zgodnie ze szkolnym 
programem wychowawczym.   

 
Rozdział III – ORGANA SZKOŁY. 

 
1. Organami  Liceum są: 

- dyrektor liceum, 
- rada pedagogiczna, 
- rada rodziców, 
- samorząd uczniowski, 

2. Dyrektor Liceum: 
a) kieruje działalnością Liceum i reprezentuje je na zewnątrz, 
b) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Liceum w 

szczególności przez to, że:  
- sprawuje nadzór pedagogiczny, 



- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

- realizuje uchwały rady, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
- dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
- udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, zachęca do 

doskonalenia i dokształcania zawodowego, 
- stosuje demokratyczny styl kierowania i zarządzania Liceum oparty na 

zasadach życzliwości  i szacunku dla podmiotowości człowieka, 
- szczególną troską otacza młodych nauczycieli, stwarzając możliwości awansu 

zawodowego,   
- zaspokaja kulturalne i zdrowotne potrzeby uczniów, pomaga organizować 

czas wolny w ramach programowej działalności szkoły, 
- zapewnia uczniom, nauczycielom i innym pracownikom należyte warunki 

socjalno – higieniczno – sanitarne, bhp i opieki na terenie Liceum oraz w 
czasie zajęć organizowanych poza nim, 

- przedkłada radzie pedagogicznej do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne 
plany pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Liceum, 

- opracowuje podstawową dokumentację budżetowo –gospodarczą Liceum 
(arkusz organizacyjny, preliminarz finansowy, propozycje wykorzystania 
środków pozabudżetowych), 

- organizuje wyposażenie Liceum w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt 
szkolny, 

- kieruje  i nadzoruje realizację planów i składa radzie pedagogicznej 
sprawozdanie z ich realizacji (nie mniej niż dwa razy w roku), 

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców organizuje pracę 
Liceum ze szczególnym uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć 
dydaktycznych, 

- przydziela nauczycielom zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze 
w ramach nominalnego czasu w wymiarze tygodniowym, które zatwierdza 
rada pedagogiczna, 

- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum, 
- przewodniczy komisji rekrutacyjnej, 
- współpracuje z organami społecznymi Liceum, radą rodziców, środowiskiem 

lokalnym i władzami powiatu, 
- egzekwuje przestrzeganie dyscypliny przez pracowników i uczniów, 
- udziela informacji upoważnionym organom, 
- wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, niezgodne z przepisami prawa 

oświatowego (o swojej decyzji zawiadamia kuratora), 
- za zgodą rady pedagogicznej zezwala na działalność stowarzyszeń i 

organizacji młodzieżowych, działających w zgodzie ze statutem Liceum, 
- określa zasady odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie  z 

przepisami prawa pracy , 
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych, 
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego, 

przeprowadzanego w szkole, 
- organizuje i nadzoruje działalność sekretariatu, przestrzega zasad 

prowadzenia dokumentacji, 



- może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

c) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy  posiada następujące kompetencje: 
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Liceum, 
- jest przełożonym wszystkich pracowników, 
- w uzgodnieniu z organem  prowadzącym może powołać wicedyrektora, który 

zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone w 
zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej, 

- przyznaje  dodatki  motywacyjne   
- przyznaje nagrody, 
-  wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom, 
- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej wnioskuje w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Liceum.    
- dopuszcza do użytku szkolnego, zaproponowany przez zespół nauczycieli 

uczących w oddziale zestaw programów nauczania dla danego oddziału, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.    

3. Struktura i zasady funkcjonowania rady pedagogicznej: 
a) Radę Pedagogiczną III Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach tworzą 

wszyscy zatrudnieni w Liceum nauczyciele, 
b) w zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć  (z głosem doradczym) 

osoby zaproszone (spoza grona nauczycielskiego) 
c) rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności, 
d) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

  - zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
  - podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
  - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  
                          pedagogicznych, 
  - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
  - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

e) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
  - organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  
                          pozalekcyjnych, 
  - projekt planu finansowego szkoły, 
  - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych  
                          wyróżnień, 
  - propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac stałych  
                          i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  
                          zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. 

         f)    uprawnienia rady pedagogicznej: 
  - przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian, 
  - występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub  
                  z innego stanowiska kierowniczego w szkole, 
  - organ uprawniony do odwołania jest obowiązany powiadomić radę  
                  pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, o postępowaniu  
                  wyjaśniającym. 
          g)  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obwiązane do  
                nieujawniania spraw poruszanych  na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą  
                naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli  i innych  



                pracowników szkoły. 
4. Rada Rodziców: 

a) jest reprezentacją rodziców uczniów Liceum, 
b) w jej skład wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 
          c)  Rada Rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną, uchwala: 

- programu wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez 
nauczycieli, 

- programu profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

d)  Rada rodziców opiniuje: 
- programu i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki, 
- projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły 

       e) szczegółowy zakres i tryb funkcjonowania rady rodziców określa    
           jej regulamin. 
 

5. Samorząd Uczniowski: 
a) jest reprezentacją uczniów Liceum, 
b) tworzą go wszyscy uczniowie Liceum, 
c) działa poprzez organy (rada samorządu uczniowskiego i samorządy klasowe), 

które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, 
d) przedstawia pozostałym organom Liceum wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach  szkoły ze szczególnym uwzględnieniem realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

      - prawo do zapoznania się z programem nauczania, 
      - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
      - prawo do organizacji życia szkolnego, 
      - prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
      - prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i  
        rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  
e) współuczestniczy w organizowaniu życia szkoły w porozumieniu z 

Dyrektorem Liceum oraz Radą Pedagogiczną, 
f) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 
g) szczegółowy zakres i tryb funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa 

regulamin samorządu uczniowskiego. 
 
 
 

6. Zasady współdziałania organów Liceum: 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski 

współdziałają ze sobą w procesie wychowania i kształcenia młodzieży, w 
szczególności : 
- konsultują się w zakresie znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – 

wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale, 
- przekazują informacje na temat cech psychofizycznych i warunków socjalno – 

bytowych ucznia, jego zachowania, postępów w nauce,  



   Rozwiązywanie ewentualnych sporów pomiędzy organami odbywać się będzie 
w świetle obowiązujących przepisów prawnych, statutu i regulaminów. 

                                                                                                            
Rozdział IV  ORGANIZACJA LICEUM 

 
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Liceum  rozpoczynają się  
     i kończą zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego       
     ustalanym przez ministra właściwego do spraw oświaty 
     i wychowania.  
2. Szkoła przeprowadza jedno klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia      i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych. 

3. Termin klasyfikacji śródrocznej podaje corocznie dyrektor Liceum na początku 
roku szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 
szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 
Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne 
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 10 dni. 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny Liceum opracowany przez dyrektora 
szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnych planów 
nauczania, który jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę. Na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Liceum, uwzględniając zasady 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy plan zajęć edukacyjnych – 
obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

6. Statutową działalność Liceum finansuje organ prowadzący – Powiat Głubczycki. 
7. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Liceum odbywają się w systemie klasowo – 

lekcyjnym. 
8. Szkolne zestawy programów nauczania dla  poszczególnych oddziałów  ustala 

rada  pedagogiczna do końca kwietnia każdego roku poprzedzającego nabór. 
9. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w porozumieniu z dyrektorem, za 

zgodą rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, mogą wprowadzić 
i realizować autorskie programy nauczania. 

10.  Ukończenie Liceum uprawnia absolwenta do składania egzaminu maturalnego. 
11.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Ilość oddziałów określa organ 

prowadzący – na wniosek rady pedagogicznej -  uwzględniając liczbę kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do Liceum. 

12.  Ze specyfiki nauczania przedmiotów takich jak: języki obce, technologia 
informacyjna, wychowanie fizyczne oraz zajęcia laboratoryjne wynika 
konieczność podziału oddziałów na grupy. 

13. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są w jednostce lekcyjnej 
trwającej 45 minut. 

14.  Na początku każdego roku szkolnego ustala się harmonogram wycieczek  
15.  1) Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca. 
2) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
nauczyciel – wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
3) Formy  wypełniania  zadań  nauczyciela – wychowawcy  powinny być  
dostosowane  do  wieku  uczniów, ich  potrzeb  oraz  warunków środowiskowych 
Liceum. Szczegółowe cele zawarte są w szkolnym programie wychowawczym liceum. 



Rozdział V – BIBLIOTEKA. 
 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i 
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu 
warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 
oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły, rodzice na warunkach, które określa regulamin biblioteki. 
3. Do zadań biblioteki szkolnej należy przede wszystkim: 
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 
d) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 
e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną, 
f) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
g) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 
społeczną. 
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych i po ich zakończeniu wg harmonogramu pracy biblioteki. 
5. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza: 
a) lokal biblioteki szkolnej i jego wyposażenie zapewnia szkoła, 
b) wydatki biblioteki szkolnej obejmujące zakup zbiorów i ich konserwację są 
pokrywane z budżetu szkoły, mogą też być uzupełniane ze środków 
pozabudżetowych, 
c) biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do 
realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
d) w bibliotece szkolnej pracują nauczyciele - bibliotekarze. Normy zatrudnienia i czas 
pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 
6. Zadania nauczyciela- bibliotekarza: 
6.1. w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) udostępnienie zbiorów bibliotecznych, 
b) rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów przez poradnictwo, 
c) pomoc w doborze lektury, indywidualne rozmowy, 
d) przygotowanie czytelnicze i informacyjne uczniów na lekcjach i zajęciach 
bibliotecznych zgodnie z programem “Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”, 
e) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książkach, 
f) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w zakresie czytelnictwa 
uczniów struktury zbiorów, informacji o nowościach, 
g) przygotowaniu materiałów na lekcje, 
h) organizacja własnego warsztatu pracy, 
6.2. w zakresie pracy organizacyjnej: 
a) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów 
b) selekcja zbiorów, 
c) konserwacja zbiorów, 
d) organizacja warsztatu informacyjnego, 
e) organizacja udostępniania zbiorów, 
f) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna. 



7. W realizacji zadań statutowych biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, 
uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 
8. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 
a) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym 
przedmiotem, 
b) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
c) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych, 
d) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych, 
e) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, 
videoteka, księgozbiór podręczny), 
f) dostęp do Internetu 
g) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów i 
nauczycieli. 
9. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez: 
a) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki, 
b) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży, 
c) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły 
(statut, program wychowawczy, programy profilaktyczne). 
10. Rodzice mają możliwość materialnego i merytorycznego wspierania działalności 
biblioteki. 
11. Biblioteka szkolna w stosunku do uczniów pełni funkcję kształcąco-
wychowawczą, opiekuńczą i kulturalno-rekreacyjną poprzez: 
a) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych z nauką i 
indywidualnymi zainteresowaniami, 
b) stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania, 
c) przygotowanie uczniów do samokształcenia, 
d) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, 
e) realizację programu edukacji czytelniczej i medialnej, 
f) działalność informacyjną, 
g) stwarzanie warunków do odbywania w czytelni różnych form zajęć szkolnych, 
h) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym 
w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
i) rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poziomu ich 
kompetencji czytelniczych, 
j) poradnictwo w doborze lektur, 
k) działalność młodzieżowego aktywu biblioteki, 
l) udział biblioteki w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły, 
m) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów 
12. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje: 
a) koordynację dni i godzin otwarcia bibliotek, najbardziej dogodnych dla wspólnych 
czytelników, 
b) organizowanie wycieczek uczniów do bibliotek poza szkolnych, 
c) koordynację gromadzenia zbiorów i działalności informacyjnej 
d) wypożyczenia międzybiblioteczne dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem 
innych bibliotek. 
13. Biblioteka szkolna prowadzi następującą dokumentację: 
a) księgi inwentarzowe książek i czasopism, 
b) inwentarz podręczników szkolnych i broszur, w tym programów nauczania, 
c) rejestr ubytków, 
d) dowody wpływów. 



 
Rozdział VI – ZADANIA  NAUCZYCIELI  I  INNYCH        PRACOWNIKÓW 
 
1. a) Zadaniem nauczycieli jest wychowanie młodego człowieka wyposażonego w 

wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie i wybór drogi życiowej. 
b) Nauczyciele opiekują się uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Nauczyciele zobowiązani są także do pełnienia dyżurów podczas przerw 
śródlekcyjnych zgodnie z ustalonym planem. 
c)  Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie w blokach przedmiotowych i 
konsultują programy nauczania dla określonego oddziału. Nauczyciel ma prawo do 
wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 
d)Nauczyciel realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające  potrzeby i 
zainteresowania uczniów. 

2. Zadaniem  pedagoga  szkolnego jest  rozwiązywanie problemów dydaktyczno – 
wychowawczych uczniów, współpraca z rodzicami, nauczycielami i instytucjami 
współpracującymi ze szkołą.  

3. Opiekę zdrowotną nad uczniami Liceum sprawuje pielęgniarka szkolna, która działa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakresem czynności. 

4. Zadaniem nauczyciela - bibliotekarza jest  opieka nad zbiorami oraz wnioskowanie do 
Dyrektora Liceum o ich uzupełnianie  w celu realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

5. Pracownicy administracyjno – obsługowi Liceum zapewniają sprawne 
funkcjonowanie szkoły. Szczegółowe zadania pracowników zawarte są w zakresach 
obowiązków poszczególnych pracowników. 

 
Rozdział VI – ZASADY REKRUTACJI 
 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektor Liceum powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno – kwalifikacyjną, która na podstawie  zarządzenia rekrutacyjnego 
Opolskiego Kuratora Oświaty oraz regulaminu szkolnego dokonuje przyjęcia do 
Liceum i przydziela uczniów do poszczególnych oddziałów w danym roku szkolnym.  

 
Rozdział VII – PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZNIÓW 
 1.  Uczeń ma prawo do: 
       -  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny  
          umysłowej, 
       - opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających  
          bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  
          psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
       -  korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi        
           przepisami, o ile pozwolą na to posiadane środki finansowe, 
       -  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
       -  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących pracy szkoły  
           a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza w tym dobra innych  
           osób, 
       -  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
       -  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  
           postępów w nauce,  
       -  pomocy w przypadku trudności w nauce, 
         -  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 



         -  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru  
            biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
         - wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w  
            organizacjach działających w szkole. 
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a 
zwłaszcza dotyczących: 
         - systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu  
           szkoły, 
         - przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i  
           innych pracowników szkoły, 
         - odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
         - dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

       3. Statut szkoły określa następujące rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów     
 oraz tryb odwoływania się od kary. 
 a) uczniów nagradza się za: 
                - rzetelną naukę, 
                - pracę społeczną, 
                - wzorową postawę, 
                - wybitne osiągnięcia, 
                - dzielność i odwagę. 
             b) rodzaje nagród dla uczniów szkoły: 
                - pochwała wychowawcy klasy udzielona wobec całej klasy, 
                - pochwała dyrektora szkoły udzielona wobec uczniów szkoły, 
                - przyznanie pamiątkowego dyplomu uznania, 
                - przyznanie listu gratulacyjnego dla rodziców lub opiekunów, 
                - wpisanie do kroniki lub księgi pamiątkowej szkoły, 
                - przyznanie nagrody książkowej lub rzeczowej z dedykacją, 
                - przyznanie bezpłatnego udziału w wycieczce szkolnej. 
            Przyznanie nagrody wnioskuje wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, rada              
 rodziców, samorząd uczniowski, organizacja młodzieżowa, pracownicy administracji i 
 obsługi. O przyznaniu nagrody decyduje zespół złożony z dyrektora szkoły, 
 przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego i 
 wnioskodawcy. 
      4 . Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych uczeń może być 
 ukarany: 
                 - upomnieniem wychowawcy klasy, 
                 - upomnieniem wychowawcy wobec uczniów klasy, 
                 - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 
                 - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec rodziców i wychowawcy, 
                 - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów 
         szkoły, 
                 - zawieszeniem praw ucznia, 
                 - przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 
                 - przeniesieniem do innej szkoły, 
                 - usunięciem ze szkoły. 
        5. Dyrektor szkoły, w drodze decyzji, może skreślić ucznia z listy uczniów za  
 przewinienia takie jak: 
                 - posiadanie lub używanie lub rozprowadzanie narkotyków lub innych środków, 



                 - palenie na terenie szkoły, 
                 - pobicia, 
                 - wymuszenia, 
                 - wandalizm w szkole i poza nią, 
                 - skazujący, prawomocny wyrok sądowy, 
                 - absencję wyższą niż 50% godzin lekcyjnych w semestrze, 
                 - przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym, 
                 - wulgarne zachowanie uwłaczające godności drugiego człowieka w szkole i poza 
         nią. 
        6. Skreślenie następuje na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora przez  
 wychowawcę klasy. 
        7. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 
 po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
       8. Karę ustala zespół złożony z przedstawicieli zespołu wychowawczego, samorządu 
 uczniowskiego, organizacji młodzieżowych do których uczeń należy, rady rodziców, 
 wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. 
       9. Uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) ma prawo do odwołania się od kar terminie do 2 
 tygodni za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

Rozdział VIII – KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

1. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 
terenie szkoły: 
- w czasie lekcji, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych uczeń nie może korzystać        
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a urządzenia te powinny być 
wyłączone i schowane, 
- uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 
przerw międzylekcyjnych oraz za zgodą dyrektora szkoły, 
- uczeń nie może w czasie korzystania z w/w urządzeń naruszać zasad międzyludzkiego 
współżycia oraz publicznie odtwarzać i rejestrować obraz i dźwięk bez zgody osób, których 
to dotyczy, 
- uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 
elektroniczny na własną odpowiedzialność, 
- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, 
- każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego 
w sekretariacie szkoły, 
- pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji 
telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna, 
- naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela do 
„depozytu” – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia a na najbliższej przerwie 
międzylekcyjnej przekazany do sekretariatu szkoły z informacją w której powinny być 
zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, 
podpis ucznia, nazwisko i imię nauczyciela oraz jego podpis. Nauczyciel przekazuje jeden 
egzemplarz pokwitowania uczniowi, 
- uczeń pełnoletni może na podstawie pokwitowania odebrać aparat po zakończeniu zajęć 
edukacyjnych w danym dniu, 
- w przypadku ucznia niepełnoletniego urządzenie odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia 
– osobiście od dyrektora szkoły. Rodzice zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni o 
konsekwencjach ( w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności 



pracowników szkoły). Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w 
zeszycie 
uwag. 
- w przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia         
urządzeń do szkoły. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z 
zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do 
nagannej. 
2. Nauczyciele podczas zajęć edukacyjnych, spotkań, narad i posiedzeń rady pedagogicznej 
nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oprócz spraw służbowych. W przypadku ich 
naruszenia dyrektor udziela pracownikowi upomnienia. 
3. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 
być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 
rodzinnego. 

 
Rozdział VIII – ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI 
 

ZADANIA WEWN ĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA  

1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach 

PŁASZCZYZNY OCENIANIA  

1. Ocenianiu podlegają: 

1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia 

1.2 zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 
norm etycznych. 

CELE, ELEMENTY I PROCEDURA OCENIANIA  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się według 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO). 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

2.1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie; 



2.2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

2.3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

2.4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

2.5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 
wychowawczej. 

2.6. Wspieranie kariery ucznia 

2.7. Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i 
negatywnych 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

3.1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3.2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3.3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według 
zasad podanych poniżej; 

3.4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

3.5. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych; 

3.6. Procedury odwołania; 

3.7. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

3.8. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

3.9. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

4. Procedura oceniania 

4.1. Nauczyciel przedmiotu systematyczne dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w 
formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny, 

4.2. Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym 
wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu 



jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w 
ciągu tygodnia trzy (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę 
uczniów). 

4.3. Wychowawca lub inny nauczyciel, pedagog udziela informacji rodzicom (prawnym 
opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie 
zebrań, na przerwach lub po lekcjach. 

ZAPOZNAWANIE Z SYSTEMEM OCENIANIA  

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

1.1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

1.2. O sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

1.3. O warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

3. Procedura informowania uczniów i rodziców 

3.1. Nauczyciel na pierwszych lekcjach danego przedmiotu nauczania odczytuje i omawia 
wymagania edukacyjne 

3.2 Stosownym wpisem w dzienniku nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z 
wymaganiami edukacyjnymi (przy temacie lekcji) 

3.3. Wychowawca we wrześniu na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z 
wewnątrzszkolnym systemem oceniania i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w 
dzienniku lekcyjnym (jako temat lekcji) 

3.4. Wychowawca na pierwszym lub drugim zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych 
opiekunów) klas pierwszych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z wybranymi 
przedmiotowymi systemami oceniania przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły 

3.5. Rodzice poświadczają swoim podpisem na sporządzonej przez wychowawcę liście fakt 
zapoznania się ze statutem w dzienniku przy liście obecności rodziców 

3.6. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz nie kontaktują 
się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać 
się na brak informacji o postępach dziecka w nauce. 



FORMY KONTROLI POST ĘPÓW EDUKACYJNYCH  

1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy 
kontroli: 

1) odpowiedzi ustne, 

2) prace pisemne, 

3) prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne, 

4) referaty, prezentacje, projekty, 

5) aktywność na lekcji, 

6) prace domowe. 

2. Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów) 
przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących materiał 
z trzech ostatnich zajęć tematycznych 

3. Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu. 
Materiał egzekwowany w ramach kartkówki lub odpowiedzi ustnej nie może przekraczać 
trzech ostatnich zagadnień tematycznych i podstawowych wiadomości z danego przedmiotu 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 3 tygodni. 
Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeżeli jest on spowodowany usprawiedliwioną 
nieobecnością nauczyciela w szkole. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do 
dziennika kolorem czerwonym, może wpisać też datę ich sprawdzenia (omówienia), a prace 
przechowuje do końca danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na 
zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.. 

5. Ustala się, że może odbyć się pięć całogodzinnych prac pisemnych - sprawdzianów, po 
jednej takiej pracy - sprawdzianie dziennie. Prace te muszą być zapowiedziane z 
tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym. 

6. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac 
klasowych, 

7. Uczeń o wybitnych uzdolnieniach osiągający celujące, bardzo dobre oceny może ubiegać o 
indywidualny tok nauki, 

8. Na okres świąt i ferii nie mogą być zadawane obowiązkowe prace domowe. 

9. Ustala się następującą rytmiczność oceniania: 

9.1. tygodniowy wymiar godzin 1-2: minimum 3 oceny 

9.2. tygodniowy wymiar godzin 3-4: minimum 4 oceny 



9.3. tygodniowy wymiar godzin 5 i więcej: minimum 5 ocen 

10. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów: 

10.1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, dziennik do zajęć 
praktycznych, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w 
danym roku szkolnym 

10.2. Oceny ze sprawdzianów i prac pisemnych wpisuje się kolorem czerwonym, inne 
kolorem niebieskim lub czarnym 

10.3. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 
odnotowuje się udział ucznia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia 
sportowe i artystyczne. 

11. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 

11.1. śródroczne – za I semestr w ostatnim tygodniu przed feriami lub w terminie ustalonym 
przez Radę Pedagogiczną 
w zależności od potrzeb 

11.2. roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

12. Ocena klasyfikacyjna i ocena z zachowania wystawione zgodnie z ustaleniami WSO nie 
może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną. 

13. Na dwa tygodnie przed końcem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania: 

13.1. Uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku.(ocena 
wystawiona ołówkiem) 

13.2. Rodzica ( prawnego opiekuna) ucznia w przypadku prognozowanej oceny 
niedostatecznej, należy to udokumentować w dzienniku (data, nazwisko ucznia, informacja o 
ocenach niedostatecznych, podpis rodzica)  

13.3.Zestawicnia prognoz ocen niedostatecznych dokonuje wychowawca klasy i przekazuje 
uczniowi (za pokwitowaniem) lub rodzicowi ( prawnemu opiekunowi) należy to 
udokumentować w dzienniku (data, nazwisko ucznia, informacja o ocenach niedostatecznych, 
podpis rodzica). 

13.4.Uczeń przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom pisemne zawiadomienie o ocenach 
niedostatecznych) do podpisu i zwraca wychowawcy podpisane przez rodziców (prawnych 
opiekunów) nie później jak trzeciego dnia od daty jego otrzymania 

14. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o 
prognozowanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej. 



15. Wszystkie prognozowane oceny muszą być odnotowane (ołówkiem) w dzienniku na 
stronach z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana 
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na warunkach ustalonych przez 
nauczyciela danego przedmiotu zawartych w przedmiotowym systemie oceniania. 

DOSTOSOWYWANIE WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH  

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć. 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA  

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i ocena roczna nie są średnią arytmetyczną ocen. Są 
ogólną oceną poziomu wiedzy, aktywności, umiejętności i wysiłku ucznia . Szczególną wagę 
przy wystawianiu ocen śródrocznej i rocznej mają oceny ze sprawdzianów z większej partii 
materiału. 

Klasyfikacja śródroczna  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 



oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku, zgodnie z przyjętym 
terminarzem roku szkolnego. 

4. Po klasyfikacji śródrocznej wychowawcy klas przeprowadzają spotkania z rodzicami i 
omawiają wyniki klasyfikacji. Termin ustala wychowawca. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 
w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków. 

Klasyfikacja roczna 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Ocena roczna na świadectwie jest oceną uwzględniającą całoroczną pracę ucznia. 

3. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w czerwcu dla klas 
pierwszych i drugich. W kwietniu dla klas trzecich, zgodnie z przyjętym terminarzem roku 
szkolnego. 

4. Na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne, wpisują do dziennika w osobnej rubryce, przewidywane 
roczne oceny klasyfikacyjne, a wychowawca przewidywaną roczną ocenę z zachowania. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu, wpisu w dzienniku dokonuje 
wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

OCENA Z ZACHOWANIA  

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Procedura wystawiania oceny z zachowania 

2.1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 
przedstawia nauczycielom uczącym w danej klasie oraz innym zainteresowanym 
nauczycielom, oceny z zachowania w celu ich zaopiniowania; wpisuje proponowane oceny 
zachowania na odpowiedniej stronie w dzienniku lekcyjnym, 

2.2. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie 
organizacji uczniowskich oraz innych pracowników szkoły; 



2.3. Oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu 

2.4. Przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen 
rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod uwagę 
osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym; 

2.5. Wyjściową oceną do ustalenia oceny z zachowania jest ocena dobra. 

3. 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. 

WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA WY ŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 
OCENY ROCZNE Z OBOWI ĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJ ĘĆ 
EDUKACYJNYCH  

1. Do egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przystąpić może uczeń spełniający 
następujące warunki: 

1.1. Nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu 

1.2. Przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy (lub dla grupy, jeżeli lekcje danego 
przedmiotu odbywają się w grupach) do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku prac 
klasowych (sprawdzianów) 

1.3. uczeń, o którym mowa w paragrafie 10 może składać egzamin sprawdzający przy 
jednoczesnej zgodzie nauczyciela uczącego danego przedmiotu i wychowawcy klasy 

2. Jeżeli uczeń nie przystąpił w terminie do pracy klasowej (sprawdzianu) z powodu choroby 
udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, może zaliczyć tę pracę klasową (sprawdzian) 
po terminie - i wówczas jest ona traktowana jako pisana w terminie. 

3. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne podawane są na tydzień przed klasyfikacyjną 
radą pedagogiczną kończącą dany rok szkolny. W najbliższy poniedziałek po uzyskaniu tej 
informacji uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć podanie do dyrektora szkoły 
o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. Podanie opiniuje wychowawca, określając, czy 
uczeń spełnia warunki wymienione w ust. 1. 

- podanie powinno zawierać uzasadnienie, 

- ocenę, o którą ubiega się uczeń, 

- zgodę wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu na przystąpienie do egzaminu 

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości 
przewidywanych ocen, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zwrócić 
się do wychowawcy o podanie przewidywanych ocen. W przypadku niedopełnienia 



formalności, zapoznania się z ocenami przewidywanymi, uczniowi nie przysługuje prawo do 
egzaminu na podwyższenie oceny. 

5. Egzamin odbywa się we wtorek lub środę przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, w 
formie sprawdzianu pisemnego i ustnego lub praktycznego. Przeprowadzany jest przez 
trzyosobową komisję składają się z nauczycieli danego przedmiotu i przedmiotów 
pokrewnych pod przewodnictwem dyrektora szkoły lub jego zastępcy. 

6. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układa nauczyciel danego przedmiotu w 
konsultacji z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu lub pokrewnych. Zestawy pytań 
mogą być opiniowane przez zespół przedmiotowy – nauczycieli danego przedmiotu. 

7. Stopień trudności sprawdzianu (zadań praktycznych) powinien odpowiadać kryteriom 
oceny, o którą ubiega się uczeń; 

8. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od wcześniej przewidywanej 
przez nauczyciela i może być wyższa od niej o jeden stopień; 

9. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający datę egzaminu, skład komisji, zestaw 
zadań, ocenę ucznia, podpisy członków komisji oraz krótki opis odpowiedzi ustnej. 

10. Niestawienie się ucznia na egzamin w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie bez 
podania udokumentowanego usprawiedliwienia jest równoznaczne z odstąpieniem od 
egzaminu, co powoduje utrzymanie oceny wystawionej przez nauczyciela przedmiotu. 

WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA WY ŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA  

1. W ciągu dwóch dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie z 
zachowania, uczeń lub jego rodzice mają możliwość zwrócenia się do wychowawcy z prośbą 
o zmianę tej oceny, jeśli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalenia tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która w drodze głosowania ustala ocenę 
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego. 

2. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o wyższą niż przewidywana ocena z zachowania 
jest mniejsza niż dopuszczalna w wewnątrzszkolnym systemie oceniania liczba godzin 
nieusprawiedliwionych określona dla danej oceny. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  

1. Uczeń może nie uzyskać klasyfikacji z danego przedmiotu, jeżeli w semestrze był obecny 
na mniej niż połowa odbytych zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. Egzamin ten obejmuje materiał z danego semestru. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 



4. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego  

4.1. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na 
piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w poniedziałek poprzedzający posiedzenie 
klasyfikacyjne rady pedagogicznej; 

- podanie powinno zawierać uzasadnienie, 

- ocenę, o którą ubiega się uczeń, 

- zgodę wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu na przystąpienie do egzaminu, 

- wskazanie osoby, która powinna uczestniczyć w egzaminie, o ile zdający ma takie 
oczekiwania 

4.2. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego 
głosowania, zwykłą większością głosów. 

4.3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

4.3.1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki; 

4.3.2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 
szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 4.3.1 i 4.3.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny 
nie ustala się oceny zachowania. 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem ( pełnoletnim) lub z uczniem 
jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jeśli jest niepełnoletni. 

10. Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje 
dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, ze znana mu jest data egzaminu. 
/zał.1/ 

11. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do protokołu 

12. Egzamin dotyczący klasyfikacji 

12.1. klasyfikacja śródroczna - do końca lutego, 



12.2 .klasyfikacja roczna - w czasie liczonym od wystawienia prognozy ocen i musi się odbyć 
do dnia poprzedzającego radę klasyfikacyjną dla danego typu szkoły danego roku szkolnego. 
W sytuacjach wyjątkowych (np. długotrwała nieobecność usprawiedliwiona leczeniem 
szpitalnym) dyrektor szkoły ustala dodatkowe terminy egzaminu w ostatnim tygodniu 
sierpnia. 

14. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowują 
nauczyciele danego przedmiotu i przekazują dyrektorowi szkoły. Zakres treści tematów 
egzaminacyjnych powinien być zgodny z podstawami programowymi i podany do 
wiadomości zdającego najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu. 

15. Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać 
poszczególnym kryteriom ocen. 

16. Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 45 minut. Egzamin ustny przeprowadzony jest 
w tym samym dniu po przerwie trwającej co najmniej 30 minut. Pytania do części ustnej i 
pisemnej uczeń losuje spośród przygotowanych zestawów zawierających po trzy pytania. 
Ilość zestawów winna być o dwa więcej niż zdających. Czas przygotowania się ucznia do 
odpowiedzi ustnej wynosi 15 minut, a czas odpowiedzi 20 minut. 

17. Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi do 150 minut. Zestaw ćwiczeń o różnym 
stopniu trudności przygotowuje nauczyciel egzaminujący. 

18. Ocena wystawiona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego (jeżeli jest to jedyna ocena niedostateczna). 

19. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół wg wzoru nr 2, który załącza się do 
arkusza ocen ucznia. 

20. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który zmienił szkołę i musi uzupełnić 
różnice programowe. 

21. Jeżeli zaistnieje udokumentowany przypadek losowy uniemożliwiający uczniowi 
przystąpienie do egzaminu w określonym terminie, egzamin klasyfikacyjny zostaje 
przesunięty. 

22. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych, odstępuje od 
egzaminu, to powoduje pozostawienie zapisu „nieklasyfikowany”, i uczeń nie otrzymuje 
promocji do następnej klasy. 

23. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

24. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel (komisja) ustala 
ocenę według skali zawartej w §18 ust.1. 

25. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, przeprowadza nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela 
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 



26. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który 
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą: 

27.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji; 

27.2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy 

27.3. przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia 
spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

27.4. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

27.5 z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

27.5.1. Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 5, a w przypadku egzaminu 
klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.1 -skład 
komisji, 

27.5.2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

27.5.3. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

27.5.4. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

27.5.5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI PRZEPROWADZONY Z 
POWODU NIEPRAWIDŁOWEGO TRYBU USTALANIA OCENY  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od 
dnia odbycia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, 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. 

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: 



2.1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 
pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2.2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa wyżej ustala się z 
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Procedura sprawdzianu: 

4.1. pisemne zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wymienionych ocen należy złożyć na 
piśmie do dyrektora szkoły w podanych terminach; 

4.2. sprawdzian dla klas pierwszych i drugich powinien się odbyć do 2 tygodni po 
zakończeniu zajęć dydaktycznych, dla klas trzecich do 30 kwietnia; 

4.3. termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu terminu 
sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane strony i dołącza się ją do protokołu; 

4.4. zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja 
przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły w ciągu 7 dni od wydania przez niego 
polecenia. 

5. W skład komisji wchodzą: 

5.1. w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

5.1.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji, 

5.1.2 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

5.1.3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 
zajęcia edukacyjne; 

5.2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

5.2.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji, 

5.2.2. wychowawca klasy, 

5.2.3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie, 

5.2.4. pedagog, 

5.2.5. psycholog, 



5.2.6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

5.2.7. przedstawiciel rady rodziców 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5.1.2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

7. 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 zastrzeżeniem § 16. Z prac komisji sporządza się 
protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 
umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt. l. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Przepisy ust. 1-8 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 od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

WARUNKI KLASYFIKACJI  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
klasyfikację i roczne oceny klasyfikacyjne wyższe są od stopnia niedostatecznego 

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. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim otrzymują z 
danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie l, nie otrzymuje promocji i 
powtarza klasę. 

MOŻLIWO ŚCI ZMIANY OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §13. 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 
z zastrzeżeniem §13. 

EGZAMIN POPRAWKOWY  



1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada 
Pedagogiczna na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, popartą 
przez wychowawcę klasy, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych 

Do wspomnianych wyjątkowych przypadków należą trudności i niepowodzenia ucznia w 
nauce spowodowane: 

1.1. stwierdzonymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się stwierdzonymi przez poradnię publiczną (niepubliczną) 
psychologiczno-pedagogiczną lub publiczną (niepubliczną) poradnię specjalistyczną. 

1.2.osobistymi przeżyciami (zdrowotnymi, losowymi) mogącymi wpływać na przebieg 
procesu edukacyjnego ucznia, potwierdzonymi pisemną opinią wychowawcy klasy lub 
pedagoga szkolnego. 

2. Procedura egzaminu poprawkowego 

2.1. pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego 
posiedzenia Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym: 

- podanie powinno zawierać uzasadnienie, 

- ocenę, o którą ubiega się uczeń, 

-opinię wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego 

-wskazanie osoby, która powinna uczestniczyć w egzaminie, o ile zdający ma takie 
oczekiwania 

2.2. w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe Rada Pedagogiczna podejmuje 
decyzje w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów. 

2.3. termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich 

2.4. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem 
egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2.5. informację o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego podpisuje uczeń i jego 
rodzice (prawni opiekunowie); 

2.6. zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania 
egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi przygotowuje komisja przedmiotowa; 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 



3.1. dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji; 

3.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; 

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

4. Nauczyciel uczący danego przedmiotu, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

5.1. skład komisji; 

5.2. termin egzaminu poprawkowego; 

5.3. pytania egzaminacyjne; 

5.4. wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. Do protokołu załącza się 
oświadczenie zdającego ( zał.1), pisemne prace ucznia- i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. 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. 

7. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, 
rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu; udokumentowana 
zwolnieniem lekarskim. 

8. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły 
równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności. 

9. Uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia tylko z jednych zajęć edukacyjnych. 

10. W przypadku wystąpienia rozbieżności egzaminatora i członka komisji przy ustalaniu 
ostatecznego wyniku egzaminu decyduje większość głosów. 

11. Ustalony komisyjnie wynik egzaminu, przeprowadzonego zgodnie z regulaminem, jest 
ostateczny i ogłaszany najpóźniej w dniu następnym od daty egzaminu. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

UKOŃCZENIE SZKOŁY  

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 oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 



realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

3. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen 

4. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list 
pochwalny lub list gratulacyjny. 

SKALA OCEN Z ZAJ ĘĆ EDUKACYJNYCH  

1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w 
stopniach według następującej skali: 

stopień celujący - 6 

stopień bardzo dobry - 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny - 3 

stopień dopuszczający - 2 

stopień niedostateczny - l 

2. Oceny bieżące cząstkowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali 
przedstawionej w ust. 1. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku +" lub -", =” 

3. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania, można stosować następujące 
skróty: 

3.1. nb. lub 0 - nieobecność ucznia; 

3.2. np. – nieprzygotowany 

3.3. b.z. – brak zadania 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJ ĘĆ EDUKACYJNYCH  

1. Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który : 

1.1. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 
klasie, 



1.2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

1.3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 
nietypowe, 

1.4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 
innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym, 

1.5. posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

2. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który : 

2.1. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 
danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

2.2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 
nauczania, 3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 
nowych sytuacjach, 

3. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:  

3.1. nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w 
podstawie programowej, 

3.2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne, 

 

4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:  

4.1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 

4.2. wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności, 

5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który;  

5.1. ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

5.2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
czasami przy pomocy nauczyciela 

6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który  



Pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia 
kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych 

7. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania 
(PSO). 

8. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem 
oceniania (WSO). 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA  

1. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

1.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

1.3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

1.4. dbałość o piękno mowy ojczystej; nie stosuje wulgaryzmów 

1.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 

1.6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

1.7.okazywanie szacunku innym osobom; 

1.8.pełni obowiązkowo dyżur szkolny 

2. śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: 

1.1 wzorowe; 

1.2 bardzo dobre; 

1.3. dobre; 

1.4. poprawne; 

1.5. nieodpowiednie; 

1.6. naganne. 

3. Szczegółowe kryteria ocen zachowania 

3.1. Ocenę z zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre, 
przypisane uczniowi, który: 

ˇ dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 



ˇ jest uczciwy, sumienny, 

ˇ dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, 

ˇ nie ulega nałogom, 

ˇ dba o kulturę słowa, 

ˇ z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej, 

ˇ dba o czystość i estetykę szkoły, 

ˇ zauważa własne błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, 

ˇ szanuje prawa innych 

ˇ w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 
semestru. 

3.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

ˇ spełnia wymagania zawarte w treści oceny dobrej, 

ˇ wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, ˇ bierze udział w życiu klasy, szkoły i 
środowiska, 

ˇ systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

ˇ ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności, ˇ 

w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 
semestru. 

3.3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

ˇ spełnia wymagania zawarte w treści oceny bardzo dobrej, 

ˇ jest przykładem do naśladowania dla innych uczniów, 

ˇ jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków, 

ˇ bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

ˇ ma wzorową frekwencję, 

ˇ rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia. 

3.4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

ˇ spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 



ˇ nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 

ˇ czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, 

ˇ czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, 

ˇ nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe, 

ˇ jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia, 

ˇ nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym, 

ˇ nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, 

ˇ w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 
semestru. 

3.5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

ˇ często spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 

ˇ utrudnia prowadzenie zajęć, 

ˇ odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

ˇ ubiera się niestosownie do wymogów szkoły, 

ˇ jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny, 

ˇ swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych, 

ˇ nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce 
ˇ uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin. 

3.6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

ˇ nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych, 

ˇ jest agresywny, wulgarny 

ˇ narusza godność osobistą i cielesną innych, 

ˇ łamie przepisy regulaminowe, 

- nie dostrzega błędów i ich nie poprawia, 

ˇ świadomie stwarza zagrożenia dla innych, 

ˇ niszczy mienie szkoły, 



ˇ przywłaszcza sobie cudzą własność, 

ˇ ulega nałogom, przebywa pod wpływem alkoholu, narkotyków na terenie szkoły 

ˇ nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (powyżej 30 godzin) 

- wszedł w konflikt z prawem 

4. Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być podstawą 
do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

5.1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

5.2.promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.6,7,8. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Rada Pedagogiczna może nie wyrazić zgody na powtarzanie klasy przez ucznia, który 
otrzymał 2 oceny niedostateczne w klasyfikacji rocznej i ocenę naganną z zachowania w 
danym roku szkolnym. 

8. Uczeń, któremu po raz trzeci ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
nie kończy szkoły lub nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 

ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TECHNOL OGII 
INFORMACYJNEJ*  

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii 
informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony”. 

3. Procedura uzyskiwania zwolnienia 

3.1. Uczeń dostarcza podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) 
wraz z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu szkoły; 

3.2. po podjęciu decyzji przez dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia, 
które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz rodzicom (prawnym 
opiekunom); 

3.3 uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych przebywa w szkole na zajęciach w sposób 
bierny ( w-f, sala gimnastyczna, religia, język obcy – świetlica szkolna). Może przebywać 



poza szkolą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i 
rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo i zachowanie ucznia w czasie jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność 
usprawiedliwiona) 

ZWOLNIENIA Z LEKCJI DRUGIEGO J ĘZYKA OBCEGO  

1. Dyrektor szkoły, na wniosek, rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 
3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 
rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może 
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

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

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

DOSTĘPNOŚĆ WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA  

Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny dla uczniów (prawnych opiekunów) w 
bibliotece szkolnej, u dyrektora szkoły oraz wychowawców klas, na stronie internetowej, w 
pokoju nauczycielskim. Przedmiotowe systemy oceniania są dostępne u wicedyrektora oraz 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów  

 
Rozdział IX – ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PROWADZ ENIA  
DOKUMENTACJI I U ŻYWANIA PIECZ ĘCI 
 

1. Liceum jest samodzielnie bilansującą się jednostką budżetową działającą zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Organ prowadzący zapewnia środki 
finansowe i ustala budżet, 

2. Dyrektor organizuje służby ekonomiczno - finansowe szkoły, na czele których jest 
główny księgowy, 

3. Dyrektor zatrudnia odpowiednią liczbę nauczycieli, pracowników 
administracyjnych i obsługowych zgodnie z potrzebami i możliwościami 
finansowymi, 

4. Dyrektor określa zakres obowiązków wszystkich pracowników szkoły zgodnie z 
obowiązującym prawem pracy i innymi przepisami dotyczącymi pracowników 
oświaty, 

5. Dokumentacja szkoły jest sporządzana, gromadzona i przechowywana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

6. Liceum używa pieczęci  urzędowej i pieczątek z pełną nazwą szkoły według wzoru 
i zasad określonych przepisami.. 

 
Rozdział X – PRZEPISY KOŃCOWE 
 



1. Statut jest najwyższym rangą dokumentem szkolnym. Pozostałe dokumenty muszą być 
zgodne z zapisami statutowymi. 

2. Postanowienia Statutu dotyczą w równym stopniu wszystkich członków społeczności 
szkolnej: 

- nauczycieli 
- uczniów 
- rodziców 
- pracowników administracyjno-obsługowych 

3. Dyrektor ma obowiązek stworzyć wszystkim warunki do zapoznania się ze statutem. 
4. Rada rodziców i Samorząd Uczniowski mają prawo wnioskować o wniesienie  zmian  w 

Statucie pod warunkiem uzyskania poparcia większości tej społeczności w drodze 
referendum, składając pisemny wniosek do Dyrektora Liceum. 
 

 
 


