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Rozdział I 
 

Podstawowe informacje o Liceum. 
 

 

Ilekroć w Statucie używa się określenia „Szkoła” należy przez to rozumieć 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące  im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. 

Ilekroć w Statucie mówi się o Dyrektorze Szkoły, należy przez to rozumieć dyrektora Liceum. 

Ilekroć w Statucie mówi się o organie prowadzącym, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. 

 

§ 1 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, zostało zało-

żone i jest prowadzone przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie, po-

siadające status osoby prawnej. Organ prowadzący zgodnie ze swoim Statutem zapewnia obsługę 

administracyjną i ekonomiczną Liceum. Organ prowadzący jest pracodawcą dla wszystkich zatrud-

nionych w Szkole pracowników. 

 

§ 2 

 

Siedziba Szkoły mieści się w Cieszynie, przy Placu Dominikańskim 2. 

 

§ 3 

 

Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu lub w następujących skrótach: 

Katolickie Liceum w Cieszynie, KLO Cieszyn. 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor Liceum wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich 

pracowników zatrudnionych w szkole za pracodawcę, czyli organ prowadzący. 

  

 

§ 5 

 

Liceum spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych. 

 

§ 6 

 

Liceum podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty Katowicach, zgodnie z odpo-

wiednimi przepisami. 
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§ 7 

 

Liceum, jako placówka wychowania katolickiego, podlega, zgodnie z kan.806 Kodeksu Prawa Ka-

nonicznego, nadzorowi Biskupa Ordynariusza diecezji bielsko – żywieckiej, który patronuje dzia-

łalności Szkoły. 

 

§ 8 

 

Liceum jest koedukacyjne i ma charakter wyznaniowy – katolicki. Zatrudnieni w nim pracownicy 

są osobami wierzącymi w Boga i realizującymi w swoim życiu zasady Ewangelii Jezusa Chrystusa. 

 

§ 9 

1. Szkoła używa następujących pieczęci: 

a) dużej, okrągłej, metalowej, z napisem w otoku: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. 

Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, 

b) małej, okrągłej, metalowej, z napisem w otoku: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. 

Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, 

c) podłużnej, zawierającej pełną nazwę szkoły z jej adresem: 

 

 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. ŚWIĘTEGO MELCHIORA GRODZIECKIEGO 

pl. Dominikański 2, 43-400 Cieszyn 

tel./ fax. 033 8525184  

  

2. Szkoła używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła posiada: 

a) Logo Szkoły: 

 
b) Sztandar Szkoły 

c) Hymn Szkoły 

4. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę na ważnych uroczystościach kościelnych, szkolnych  

i państwowych. 

5. Wybór do pocztu sztandarowego jest wyróżnieniem dla ucznia. 
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Rozdział II 
 

Cele i zadania Szkoły 
 

§ 10 

 

Celem Liceum jest harmonijne nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie służące rozwo-

jowi osobowości ucznia. Liceum prowadzi do umiłowania prawdy i dobra, a także do odpowie-

dzialności za siebie, za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym, zgodnie  

z nauką Kościoła Katolickiego. 

 

§ 11 

 

Liceum realizuje zadania systemu oświaty, wynikające z Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami / tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późniejszymi zmianami/, a w szczególności: 

a) wychowuje uczniów w duchu tradycji narodowej, umiłowania Boga i Ojczyzny, przy zachowa-

niu szacunku dla innych kultur i religii, 

b) według potrzeb i własnych możliwości zapewnia uczniom odpowiednią pomoc w nauce, a naj-

zdolniejszym możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania, 

c) zapewnia uczniom opiekę w czasie organizowanych zajęć prowadzonych w szkole i poza szko-

łą, którą sprawują nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za te zajęcia. 

 

§ 12 

 

Liceum może prowadzić działalność innowacyjną oraz eksperymentalną zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i za zgodą organu nadzorującego. 

 

§ 13 

 

1.Nauka w Liceum jest odpłatna. O wysokości czesnego decyduje Zarząd organu prowadzącego 

Szkołę. 

2.Czesne opłacane jest przez 12 miesięcy w roku i ustalane jest do końca kwietnia każdego roku na 

następny rok. 

3.W klasie trzeciej suma czesnego z całego roku rozłożona jest na 10 miesięcy. 

 

§ 14 

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Liceum, w szczególności: 

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałoś- 

ci, 

b) kształci umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i korzystania z różnych 

źródeł informacji, 

c) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształce-

nia w szkołach wyższych, 

d) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zaintere-

sowań, kół naukowych imprez sportowych, olimpiad i konkursów oraz innych zajęć dodat-

kowych, 
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e) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści progra-

mu nauczania. 

2. Uczeń szczególnie uzdolniony może się ubiegać o indywidualny tok nauczania lub indywidualny 

program nauczania po roku (a w szczególnych przypadkach po półroczu) nauki. Składa wtedy 

wniosek do dyrektora szkoły i uzasadnia go. Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i w porozumieniu z organem prowadzącym może przyznać ucznio-

wi indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania, pod warunkiem osiągania 

przez niego najwyższych ocen, przy średniej co najmniej 5,2. Dyrektor w porozumieniu z nauczy-

cielami przedmiotów opracowuje harmonogram indywidualnego toku nauczania lub indywidualne-

go programu nauczania dla ucznia i ustanawia jego opiekuna spośród nauczycieli.  

 

§ 15 

 

Działalność dydaktyczną regulują w szczególności: 

a) Szkolny Plan Nauczania w Katolickim Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego opracowany 

na podstawie ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego, ogłoszonego w Roz-

porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, 

b) Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Mel-

chiora Grodzieckiego w Cieszynie. 

 

§ 16 

 

1. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor szkoły ustala Szkolny Plan Nauczania  

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, zwa-

ny dalej Szkolnym Planem Nauczania. 

2. Szkolny Plan Nauczania określa rodzaj i tygodniową liczbę godzin zajęć edukacyjnych przewi-

dzianych dla poszczególnych oddziałów w kolejnych latach nauki w Liceum. 

3. Szkolny Plan Nauczania określa również formę realizacji programów nauczania dla  

poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

4. Szkolny Plan Nauczania wskazuje: 

a) zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania z wyłączeniem go-

dzin do dyspozycji dyrektora, 

b) zajęcia edukacyjne – godziny do dyspozycji dyrektora, ujęte w ramowym planie 

 nauczania, 

c) obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające ze zwiększenia liczby obowiązujących godzin 

zajęć edukacyjnych na podstawie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie ramo-

wych planów nauczania w szkołach publicznych 

5. Szkolny plan nauczania uwzględnia podział na grupy międzyklasowe i międzyoddziałowe. 

6. Szkolny plan nauczania podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. 

Jana Sarkandra”. 

7. Pomocą dyrektorowi szkoły w ustaleniu Szkolnego Planu Nauczania mogą służyć zespoły 

przedmiotowe. 

8. Przewodniczących i członków zespołów przedmiotowych powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły. 

 

§ 17 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają zestaw programów nauczania, na 

który składają się programy dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwany dalej  

Szkolnym Zestawem Programów Nauczania. 

2. Szkolne Zestawy Programów Nauczania dla poszczególnych oddziałów tworzą Szkolny Zestaw 

Programów Nauczania w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Melchiora Grodziec-

kiego w Cieszynie. 
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3. Szkolny Zestaw Programów Nauczania musi uwzględnić całość podstawy programowej dla da-

nego etapu edukacyjnego. 

4. Dyrektor szkoły zatwierdza do realizacji szkolny zestaw programów nauczania, a jeżeli zawiera   

    on program autorski - dopuszcza szkolny zestaw programów nauczania do użytku z początkiem    

    nowego roku szkolnego. 

5. Szkolny Zestaw Programów Nauczania zatwierdza do użytku szkolnego Dyrektor szkoły, po za  

    sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 18 

 

1. Nauczyciele przedmiotów mogą wybrać program nauczania i podręczniki spośród dostępnych i 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmian można 

dokonywać nie częściej niż raz na trzy lata, a jeśli nauczyciel zmienia program lub podręcznik w 

trakcie cyklu kształcenia (tj. w klasie II lub III) jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich 

treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu kształcenia. 

2. W szkole obowiązują nie więcej niż 2 programy nauczania dla przedmiotu (z wyjątkiem języków 

obcych).  

3. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych podejmują decyzję o kontynuacji programu 

lub jego zmianie do 15 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym zmiana będzie obo-

wiązywać. Do 15 marca nauczyciele przedmiotów podają dyrektorowi na piśmie informację o 

obowiązującym w następnym roku szkolnym podręczniku i programie. 

4. Dyrektor szkoły po otrzymaniu od zespołów przedmiotowych informacji na temat wybranych 

przez nauczycieli podręczników do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym będzie 

obowiązywać, ustala szkolny zestaw podręczników, a następnie podaje do publicznej wiadomo-

ści, wywieszając go na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły. 

 

§ 19 

 

Pod koniec roku szkolnego – w ostatnim tygodniu zajęć szkoła organizuje kiermasz podręczników. 

Wychowawcy klas starszych prowadzą wraz ze swoimi uczniami sprzedaż książek dla uczniów klas 

młodszych. Uczniowie między sobą przekazują sobie podręczniki i pieniądze. Zadaniem wycho-

wawcy jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem kiermaszu w swojej klasie. 

 

§ 20 

 

1. W zakresie działalności wychowawczej realizację głównych zadań wynikających z § 8 Statutu 

Katolickiego Liceum określa Szkolny Program Wychowawczy. 

2. Projekt Szkolnego Programu Wychowawczego i propozycję zmian w nim przygotowuje zespół 

wychowawczy, a przewodniczący zespołu przedstawia ten projekt lub propozycję zmian za po-

średnictwem dyrektora szkoły do zaopiniowania Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo” św. 

Jana Sarkandra. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego przewodniczący Zespołu Wychowaw-

czego przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej projekt Szkolnego Programu Wycho-

wawczego lub zmian w nim.  

4. Uchwalony Program Wychowawczy przekazuje do opiniowania Radzie Rodziców i Radzie Sa-

morządu Uczniowskiego. 

 

§ 21 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych  

z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczegól-

ności: 
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a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, opiekę sprawują nauczyciele prowadzący te za-

jęcia, 

b) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg planu uwzględniającego 

tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe, 

c) podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych  przez 

Szkołę, opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora Szkoły, inne oso-

by dorosłe, w szczególności rodzice, 

d) obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy. 

 

2. Szkoła sprawuje również indywidualne formy opieki nad uczniami, w szczególności poprzez: 

a) organizację nauczania indywidualnego, 

b) stworzenie z możliwości korzystania za dodatkową opłatą z obiadów lub innych  

posiłków,  

c) udzielenie, w miarę możliwości finansowych Szkoły doraźnej lub stałej pomocy materialnej 

(stypendia, zapomogi finansowe). 

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych. 

4. Opiekun pracowni komputerowej ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania w kompute-

rach szkolnych programów zabezpieczających przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.  

 

§ 22 

 

1. Ze względu na charakter szkoły ( wyznaniowy – katolicki) zabrania się uczniom przynależności 

do organizacji, których cele są sprzeczne ze społeczną nauką Kościoła (np. sekty). 

2. Zabrania się noszenia wszelkich symboli o wymowie sprzecznej z celami i zadaniami szkoły. 

3. W sprawach wątpliwych decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna. 
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Rozdział III 
 

Organy Szkoły. 
 

§ 23 

1. Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców, 

d) Samorząd Uczniowski. 

2. Wszelkie spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Zarząd organu prowadzącego. 

 

§ 24 

 

1. Dyrektora Liceum powołuje i odwołuje Zarząd organu prowadzącego po zasięgnięciu opinii 

Prezesa Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. 

 

§ 25 

 

1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 

a) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły, tj. rocznego planu pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu za-

jęć, 

b) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników  

niepedagogicznych Szkoły, 

c) kierowanie całokształtem działań Szkoły, a w szczególności: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego  

ich rozwoju, 

2) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, 

4) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, or-

ganizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz  

ocenianie tej kadry, 

5) współdziałanie z Radą Rodziców, 

6) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz 

wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem, 

7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku  

szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru  

pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły, 

8) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia,  

9) organizacja zajęć dodatkowych, 

10)  reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły, 

b) wnioskowania do organu prowadzącego o przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar po-

rządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, zgodnie z Kodeksem Pracy, 

c) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 

d) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania, 

e) skreślenia ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 
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3. Dyrektor Szkoły odpowiada za: 

f) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania, 

g) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu, 

h) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych  przez 

Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 

i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi  

przepisami, 

j) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 

k) organizacje i przebieg egzaminu gimnazjalnego. 

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje  

pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, 

wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby w innych miejscach. 

Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarzą-

dzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nim poleceń. 

 

§ 26 

 

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole tworzą Radę Pedagogiczną, któ-

rej przewodniczącym jest Dyrektor. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który 

nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami Ustawy o systemie oświaty oraz niniejszym 

Statutem. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1. Wnioskowanie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Zarządu „Stowarzyszenia  

Dziedzictwo” o dokonanie zmian w Statucie. 

2. Uchwalanie Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki i 

zmian w nich. 

3. Uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i zmian w nim. 

4. Opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na dany rok szkolny. 

5. Zestawienie Szkolnego Zestawu Podręczników. 

6. Zatwierdzanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, przygotowanego  

przez dyrektora na dany rok szkolny. 

7. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w programie nauczania. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach klasyfikowania i promowania uczniów. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach przewidzianych  

w Statucie. 

10.  Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły lub placówki, 

11. Wprowadzanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

10. Opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień. 

 

§ 28 

 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co naj-

mniej połowy jej członków. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
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§ 29 

 

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Rady Pedagogicznej określa Regulamin 

Rady Pedagogicznej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego  

w Cieszynie. 

§ 30 

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców składa się z klasowych Rad Rodziców, wybieranych na zebraniach  

w poszczególnych klasach. 

3. Rada Rodziców jest organem doradczym współpracującym z dyrektorem Szkoły 

 i Radą Pedagogiczną Liceum. 

4. Rada Rodziców ma prawo do: 

a) ustalonych z Dyrektorem Szkoły spotkań z nim i Radą Pedagogiczną Liceum, 

b) proponowania Radzie Pedagogicznej innowacji pedagogicznych i usprawnień  

pracy dydaktycznej, 

c) organizowania i współorganizowania uroczystości szkolnych, imprez, wyjazdów, wycieczek 

itp. 

d) wprowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dy-

daktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagają-

cych szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

5. Rada Rodziców jest obowiązana do: 

a) współdziałania z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w celu realizacji celów  

i zadań Liceum, 

b) wspomagania wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych Liceum służących jego celom 

statutowym. 

6. Do kompetencji Rady rodziców należy uchwalanie Programu Wychowawczego i Szkolnego 

Programu Profilaktyki  

7. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa jej Regulamin.  

8. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, uchwalony przez Radę Rodziców, nie może  

być sprzeczny ze Statutem. 

9. Dyrektor Liceum zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpra-

cuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 

§ 31 

 

1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski. Zasady działania Samorządu określa  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2. Do ważności uchwały Samorządu potrzebny jest udział, co najmniej połowy uprawnionych  

do głosowania. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa między innymi zasady wybierania 

 i działania Rady Samorządu Uczniowskiego będącej przedstawicielstwem ogółu uczniów. 

4. Do szczególnych kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego, 

b) opiniowanie wniosków o nagrody dla uczniów, 

c) opiniowanie wniosków dotyczących skreślenia ucznia z listy uczniów, 

d) opiniowanie pracy Szkoły (w tym nauczycieli). 

 

§ 32 

Prezes Stowarzyszenia „ Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” ma prawo uczestniczenia we wszystkich 

zebraniach organów szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
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Rozdział IV 
 

Organizacja Liceum 
 

§ 33 

 

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadpodstawową, która uczy, kształtuje i wychowuje w za-

kresie klas I, II, III. 

 

§ 34 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział klasowy, który liczy  

nie więcej niż 24 uczniów. 

2. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach innych niż oddział klasowy.  

W takim przypadku prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia dziennika  

zajęć międzyoddziałowych lub dziennika zajęć pozalekcyjnych. 

3. Wśród grup miedzyoddziałowych należy w szczególności wymienić: 

a) grupy wychowania fizycznego, 

b) grupy językowe, 

c) grupy informatyczne. 

 

§ 35 

 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach  

oddziałowych i międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek, wyjazdów i obozów. 

 

§ 36 

. 

Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych  

oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół 

publicznych. 

§ 37 

 

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

plan pracy dydaktyczno- wychowawczej i arkusz organizacji Liceum, opracowany przez  

Dyrektora Szkoły – na podstawie ramowych planów nauczania, programów nauczania 

i możliwości finansowych Szkoły. Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej i arkusz organiza-

cji Liceum zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. 

2. Arkusz organizacji Liceum określa w szczególności: 

a) liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

b) tygodniową liczbę godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 38 

 

Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w poszczególnych oddziałach i grupach mię-

dzyoddziałowych określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć, sporządzony przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z arkuszem organizacji Liceum i planem organizacji roku szkolnego. 
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§ 39 

 

1.Dyrektor Liceum ma prawo zmienić rozkład zajęć, a w szczególności: 

a) z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, 

b) z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

c) z okazji opłatka szkolnego, 

d) z okazji rekolekcji szkolnych, 

e) w dniu święta patronalnego, 

f) w dniu 2 listopada (wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych ), 

g) z okazji niektórych uroczystości kościelnych. 

2.W w/w dniach Dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć, nie naruszając jednak  

przepisów o minimalnej ilości dni zajęć dydaktycznych, gwarantujących realizację podstaw  

programowych. 

 

§ 40 

 

Dla realizacji zadań statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia i pomoce dydaktyczno 

– naukowe. 

 

§ 41 

 

1. Liceum korzysta z biblioteki i czytelni prowadzonej w szkole. 

2. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań  

dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz popularyzowaniu literatury religijnej i regionalnej. 

3. Do zadań bibliotekarza należy : 

a) troska o bezpieczeństwo i wartość zbiorów, 

b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

c) udostępnienie zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

d) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów, 

e) popularyzacja czytelnictwa, 

f) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów eduka-

cyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice,  

a także inne osoby na zasadach określonych w uchwalonym przez Radę Pedagogiczną  

regulaminie biblioteki i czytelni szkolnej. 

5. Godziny otwarcia biblioteki i czytelni w danym roku szkolnym określa zarządzenie dyrektora 

szkoły 

§ 42 

 

Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora placówki. Wycieczki szkolne, 

dyskoteki, wyjścia na imprezy sportowe, teatralne, koncerty i inne organizowane są po uprzednim 

poinformowaniu dyrektora, zgodnie z kalendarzem uroczystości i imprez szkolnych. 

 

§ 43 

 

Podczas wycieczki (wyjścia, wyjazdu) uczniów poza teren szkoły w granicach miasta powinien być 

zapewniony jeden opiekun na klasę. 

 

§ 44 

Przy wyjeździe uczniów poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien być zapewniony 

jeden opiekun na maksymalnie 15 osób. 
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§ 45 

 

Szkoła może organizować obozy sportowe, zimowiska, autokarowe wycieczki zagraniczne 

 i pielgrzymki. 

 

§ 46 

 

Szczegółowe przepisy dotyczące § 42, 43 i 44 określa Regulamin Wycieczek Szkolnych.  

 

 

§ 47 

 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie nauczania, wy-

chowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
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Rozdział V 
 

Nauczyciele i inni pracownicy Liceum. 
 

Zasady zatrudniania. 
 

 
 § 48 

 

W szkole zatrudnia się nauczycieli. Obsługę administracyjną, ekonomiczną i techniczną zapewnia 

organ prowadzący – Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. 

 

 

§ 49 

 

1.Nauczyciele zatrudnieni w Katolickim Liceum są wyznania rzymsko – katolickiego, wierzący 

i praktykujący, kierujący się w swoim życiu osobistym i zawodowym Społeczną Nauką Kościoła 

oraz etyką chrześcijańską. 

2.W wyjątkowych wypadkach pracę w Katolickim Liceum mogą podejmować nauczyciele innych 

wyznań, o ile ich oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze będzie zgodne z niniejszym  

Statutem. 

 

§ 50 

 

1. Nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia Dyrektor Gimnazjum 

po uzyskaniu akceptacji Prezesa Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” na zasa-

dach ustalonych w umowie o pracę, uwzględniając odpowiednie przepisy prawa pracy i obo-

wiązujące przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie kwalifikacji nauczycieli i 

wychowawców. Nauczyciel może prowadzić zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na pod-

stawie umowy cywilno – prawnej. 

2. Do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Szkole na podstawie umowy o pracę, mają 

zastosowanie przepisy ustawy Karty Nauczyciela – w zakresie ustalonym dla szkół  

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 

 

Nauczyciele 
 

§ 51 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze  

w szczególności ponoszą odpowiedzialność za: 

a) przebieg i jakość świadczonej pracy, 

b) poziom wyników nauczania, 

c) bezpieczeństwo uczniów powierzonych ich opiece. 

 

 

2. Do obowiązków nauczyciela należy:  

a) realizacja programów nauczania i wychowania oraz zadań organizacyjnych  

wyznaczonych w Planie Pracy Szkoły, 

b) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć, 
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c) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie różnych form 

doskonalenia zawodowego, 

d) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 

e) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im 

pomocy w przypadku występujących problemów, 

f) rozwijanie i ukierunkowywanie zdolności i zainteresowań uczniów, przygotowanie do 

konkursów, olimpiad itp. 

g) efektywne wykorzystywanie czasu na lekcji, 

h) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów i ich wyników w nauce, 

i) zachowanie w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców,  

dyrektora, dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia, 

j) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt, pomieszczenia szkolne, 

k) dawanie uczniom dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą, 

l) przestrzeganie Statutu oraz innych regulaminów, 

m) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji, 

n) sprawowanie dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu, 

o) stała formacja duchowa. 

3. Częstotliwość kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów określa corocznie plan pracy  

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

§ 52 

 

1. Nauczyciele mogą działać w powołanych przez Dyrektora bądź Radę Pedagogiczną zespołach 

problemowych, przedmiotowych lub zadaniowych. 

2. Zespoły mogą mieć charakter stały lub doraźny. 

3. Do zespołów działających stale należą w szczególności: 

a) zespół wychowawczy, 

b) zespół przedmiotowy, 

c) zespół językowy. 

5. Do zadań zespołów należy wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata lub materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny. 

6. Przewodniczącego i członków zespołu powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły. 

4. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy 

zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z programem. 

5. Dopuszcza się powoływanie zespołów wymienionych w pkt.3 wspólnie 

 z Katolickim Gimnazjum. 

 

§ 53 

 

Wszyscy nauczyciele realizują zadania wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły. 

 

 

Wychowawcy 
 

§ 54 

 

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. Do obowiązków wychowawcy należy: 

a) rozpoznanie sytuacji i potrzeb swoich wychowanków, 



 17 

b) otaczanie wychowanków możliwie jak najbardziej zindywidualizowaną opieka, 

c) organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, 

które integrują zespół uczniowski, 

d) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków, 

e) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów wśród wychowan-

ków, 

f) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

g) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 

h) koordynowanie działań wychowawczych wobec uczniów, którym potrzebna jest dodat-

kowa opieka i pomoc w nauce, 

i) utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów w celu poznania po-

trzeb wychowanków oraz informowania o postępach w nauce i zachowaniu, 

j) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

k) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji, w tym:  elektronicznego dzien-

nika lekcyjnego. 

. 

 

Pedagog szkolny 
 

§ 55 

 

Zakres zadań pedagoga szkolnego: 

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

a) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych 

uczniów, 

b)  udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego ucz-

niom, 

c) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 

d) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 

e) inspirowanie oraz przeprowadzenie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzają-

cych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym 

 i resocjalizacyjnym, 

f) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

g) planowanie i zapewnienie realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także za-

sady współdziałania Liceum z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, zatwierdzany przez 

Dyrektora po zasięgnięciu opinii Pady Pedagogicznej. 

3. Pedagog szkolny przy współpracy z wychowawcami opracowuje Program Profilaktyczny. 

4. Na zakończenie każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy Radzie 

Pedagogicznej. 

 

§ 56 

 

1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z Poradnią Psycholo-

giczno-Pedagogiczną, szczególnie w przypadkach uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia on jako niezbędne. Termin „spe-

cyficzne trudności w uczeniu się” odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, właściwej 

sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy wy-

kazują trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjo-

nowania poznawczo-percepcyjnego. 
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2. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań  

z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom  

i rodzicom. 

3. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności: 

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

b) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją 

i innymi podmiotami, jeżeli istnieje taka konieczność. 
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Rozdział VI 
 

Uczniowie Liceum. 
 

Skreślenia z listy uczniów 
 

§ 57 

 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 

a) jeżeli lekceważy Statut Liceum oraz obowiązki szkolne, 

b) jeżeli swoim postępowaniem godzi w dobre imię Kościoła i swojej Szkoły, 

c) jeżeli nie osiąga pozytywnych wyników w nauce, 

d) na wniosek rodziców / opiekunów/ , 

e) jeżeli zaległość w zapłacie czesnego będzie większa niż wartość jednomiesięcznego 

czesnego i rodzice / opiekunowie prawni / nie usprawiedliwią przyczyny tej sytuacji  

w sposób, który zaakceptuje organ prowadzący. 

2. Szczególnymi przypadkami sankcjonowanymi możliwością skreślenia z listy uczniów są: 

a) bluźniercze zachowanie ucznia w stosunku do wiary chrześcijańskiej, 

b) zawinione przez ucznia zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu, 

c) dokonywanie przez ucznia kradzieży, 

d) wulgarne zachowania w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników  

szkoły. 

e) nagminne nieusprawiedliwione opuszczanie przez ucznia zajęć szkolnych, 

f) zakłócanie spokoju w czasie zajęć lekcyjnych, 

g) picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie lub rozprowadzenie narkotyków lub innych 

środków odurzających. 

3. Pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy, wraz z uzasadnieniem, może złożyć Dyrektorowi 

każdy nauczyciel. 

4. Dyrektor Szkoły: 

a) zobowiązuje wychowawcę klasy do rozpatrzenia sprawy zgodnie ze Statutem, wydania 

opinii i powiadomienia rodziców ucznia ( opiekunów), 

b) zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej w tej sprawie nie wcześniej niż po upływie 14 

dni i nie później niż 21 dni od daty złożenia wniosku. 

5. Dyrektor Liceum podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy w wyniku podjętej przez Radę 

Pedagogiczną uchwały w tej sprawie. Dyrektor może w szczególnym przypadku skreślić ucznia 

z listy bez uchwały Rady Pedagogicznej. 

6. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy, wraz z uzasadnieniem, rodzice (opiekunowie) ucznia 

otrzymują na piśmie. 

7. Uczeń bądź rodzice ( opiekunowie) mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Kuratora 

Oświaty w ciągu dwóch tygodni od podjęcia decyzji. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust.1e, uczeń może być ponownie wpisany na listę uczniów  

po uzupełnieniu wpłaty czesnego i ponownym dokonaniu opłaty wpisowej. 
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Prawa, uprawnienia i obowiązki ucznia 
 

§ 58 

 

Uczeń ma prawo do: 

1. Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

2. Dobrze zorganizowanego procesu wychowywania, uczenia, kształcenia umiejętności i opieki. 

3. Znajomości Statutu Szkoły. 

4. Znajomości Szkolnego Programu Wychowawczego. 

5. Znajomości Szkolnego Planu Nauczania. 

6. Znajomości Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, 

7. Znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

8. Opieki duszpasterskiej, przez którą rozumie się między innymi przeżywanie roku liturgicznego, 

posługę sakramentalną, rekolekcje, spotkania pozalekcyjne, wyjazdy o charakterze religijnym. 

9. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

godności. 

10. Czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w kształtowaniu życia szkoły, w tym m.in. formu-

łowania swoich opinii i propozycji zmian dotyczących procesu nauczania i życia szkoły. 

11. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów. 

12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; w szkole 

- w ramach zorganizowanego na terenie szkoły gabinetu profilaktycznego, a poza nią  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

13. Sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania jego pracy i wyników w nauce. 

14. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

15. Zgłaszania wniosków o przyznanie indywidualnego toku nauczania. 

16. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, które tworzą własne regulaminy.  

18. Korzystania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych, obiektów sportowych, biblioteki. 

19. Możliwie pełnej informacji na temat decyzji i ocen odnoszących się do niego. 

20. Do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze-

niowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogól-

nego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 

 

 

§ 59 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Godnie reprezentować swoją Szkołę . 

2. Przestrzegać zasad zawartych w ślubowaniu. 

3. Przestrzegać obowiązujące przepisy prawne i porządkowe wydane przez władze państwowe, 

samorządowe, Dyrektora Liceum oraz zawarte w statucie i innych dokumentach szkoły, tak na 

terenie szkoły jak i poza nią; 

4. Zachowywać się zgodnie nakazami bezpieczeństwa oraz z przyjętymi normami współżycia spo-

łecznego i dobrego wychowania, a zwłaszcza: 

a) wykazywać troskę w stosunku do ludzi niepełnosprawnych, starszych, wymagających po-

mocy, 

b) zachowywać się w sposób uprzejmy w stosunku do wszystkich osób, a zwłaszcza  nauczy-

cieli, wychowawców, innych pracowników szkoły oraz osób postronnych i swoich kolegów 

c) przestrzegać kultury języka, 

d) postępować uczciwie (nie kłamać, nie oszukiwać, nie popełniać plagiatów); 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2015&qplikid=1#P1A6
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5. Uczestniczyć w organizowanych przez szkołę rekolekcjach i dniach skupienia; 

6. Dbać o wspólne dobro na terenie szkoły poprzez: 

a) aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, 

b) tworzenie, w miarę możliwości, wystroju plastycznego sal i innych pomieszczeń szkolnych, 

c) poszanowanie sprzętu szkolnego, 

d) utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach szkolnych; 

e) naprawiać poczynione przez siebie szkody; 

7. Przejawiać tolerancję wobec osób o innych przekonaniach religijnych i światopoglądowych; 

8. Dbać o własne zdrowie i zdrowie kolegów 

a) stosować się do przepisów BHP, obowiązujących regulaminów oraz procedur,  

b) nie palić tytoniu, 

c) nie pić alkoholu, 

d) nie używać narkotyków i innych środków odurzających; 

9. Wykonywać polecenia dotyczące spraw szkolnych wydawane przez dyrekcję Liceum  

i nauczycieli; 

10. Dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz nosić odpowiedni strój 

(nieodpowiedni strój to: ekstrawagancki, zbyt swobodny, sugerujący przynależność do „subkul-

tur”); 

11. Podczas uroczystości szkolnych, szkolnych imprez okolicznościowych oraz pełnienia dyżuru 

reprezentacyjnego, nosić strój galowy: spódnice, spodnie, żakiety i marynarki w kolorze ciem-

nogranatowym lub czarnym; bluzki, koszule – białe, niebieskie lub czarne. 

12. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć edukacyjnych zobo-

wiązuje się uczniów do ścisłego przestrzegania regulaminów specjalistycznych pracowni 

przedmiotowych oraz zabrania się: 

a) opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć edukacyjnych i przerw – na pisemny 

wniosek rodziców uczeń może opuścić budynek szkoły, zwolnienie ucznia powinno być 

każdorazowo wpisane przez rodzica do dzienniczka ucznia i okazywane nauczycielowi lub 

innemu pracownikowi szkoły, 

b) przynoszenia do szkoły alkoholu, narkotyków, substancji i przedmiotów zagrażających 

zdrowiu i życiu ludzi, 

c) siadania na parapetach okien. 

13. W terminie jednego tygodnia od ustania nieobecności przedłożyć wychowawcy pisemne uspra-

wiedliwienie wystawione przez lekarza lub rodziców (opiekunów prawnych).  

14. Nieobecność na sprawdzianach i zapowiedzianych kartkówkach jest usprawiedliwiona tylko 

przez zwolnienie lekarskie. Jeżeli nieobecność jest dłuższa, trwająca co najmniej trzy dni, może 

być usprawiedliwiona przez rodziców. 

15. Poinformowania dyrektora szkoły o planowanej dłuższej nieobecności. Pisemna informacja, 

podpisana przez rodziców powinna być złożona w dyrekcji co najmniej trzy dni wcześniej. 

16. Właściwego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę przez: 

a) rzetelną pracę nad podnoszeniem swoich umiejętności, 

b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych, 

c) punktualne przychodzenie na zajęcia, 

d) niezwłoczne uzupełnianie braków w wiadomościach i wykonywaniu zadań domowych, 

spowodowanych przez absencję. 

17. Terminowego zwrotu książek i innych przedmiotów wypożyczonych. 

18. Uczniom, użytkownikom sieci komputerowych zabrania się wszelkiej działalności typu  hacker-

skiego, w szczególności włamywania się na konta, niszczenia plików innych użytkowników, na-

ruszania zasad poufności poczty elektronicznej i temu podobnych. Dotyczy to zarówno kompu-

terów w szkole, jak i gdziekolwiek indziej. Samo posiadanie oprogramowania służącego do tego 

jest poważnym wykroczeniem. 

19. Z telefonów komórkowych na terenie szkoły można korzystać podczas przerw, przed oraz po 

zajęciach. W czasie zajęć edukacyjnych telefony muszą być wyłączone. 
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§ 60 

 

1. Procedura dotycząca naruszenia praw ucznia: 

a) W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i konwencji o prawach dziec-

ka uczeń może złożyć skargę: 

1) do wychowawcy – w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia, nauczy-

ciela , pracownika niepedagogicznego szkoły, 

2) do dyrektora – w przypadku naruszenia jego praw przez wychowawcę klasy, 

3) do Organu Prowadzącego Szkołę, 

4) do Rzecznika Praw Ucznia – kontakt Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 

032 2552115 

b) Skargi rozpatrywane są według Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  

    która jest do wglądu w sekretariacie. 

c) Osobą wspomagającą ucznia w dochodzeniu praw jest wychowawca, pedagog szkolny lub 

nauczyciel – opiekun samorządu uczniowskiego. 

 

2. Tryb odwoławczy: 

a) Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone (stopniowa-

ne), współmierne do przewinienia, stosowanie w trybie określonym w statucie. 

b) W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla nałożo-

ną karę. 

c) Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie 

pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową. 

d) Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, pedago-

ga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary. 

e) Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowy   

z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, Radzie  

Pedagogicznej. 

f) Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, ze jest ona niewspółmierna do  

przewinienia. 

g) Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni. 

h) Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, opiekun prawny mogą odwołać się do Organu Prowa-

dzącego Szkołę. 
 

Nagrody i kary 
 

§ 61 

 

1. W stosunku do uczniów stosuje się następujące nagrody: 

a) Pochwała wychowawcy wobec klasy. 

b) Pochwała Dyrektora wobec wspólnoty szkolnej. 

c) Wyróżnienie nagrodą książkową lub rzeczową podczas zakończenia roku szkolnego. 

d) Wręczenie listu gratulacyjnego uczniowi i jego rodzicom (opiekunom ). 

e) Mianowanie na członka pocztu sztandarowego. 

2. Ucznia można nagrodzić za : 

a) Wybitne osiągnięcia w nauce, 

b) wzorowe zachowanie, 

c) godne reprezentowanie Liceum na zewnątrz w konkursach, rozgrywkach sportowych, 

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez szkołę, 

e) wzorowa praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

f) wzorowe pełnienie powierzonych funkcji. 
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3. O osiągnięciach uczniów (zdobycie wysokiego miejsca, tytułu finalisty lub laureata olimpiady, 

konkursu, przeglądu itp.) szkoła informuje prasę lokalną i katolicką („Gość Niedzielny”, „Nie-

dziela”) oraz umieszcza notatkę na ten temat na swojej stronie internetowej. 

 

§ 62 

 

1. Uczeń może zostać ukarany: 

a) upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy z adnotacją w dzienniku lekcyjnym;  

b) naganą wychowawcy i pisemnym powiadomieniem rodziców; 

c) upomnieniem Dyrektora Szkoły; 

d) naganą Dyrektora Szkoły i pisemnym powiadomieniem rodziców; 

e) skreśleniem z listy uczniów. 

2. Obowiązuje zasada stopniowania kar, która może być pominięta na wniosek wychowawcy, pe-

dagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły, w przypadku poważnych wykroczeń. 

3. W szczególnych przypadkach, poza zasadą stopniowania kar, uczeń może być ukarany zaka-

zem pełnienia funkcji w klasie lub organizacji działającej na terenie szkoły.  

4. Nagana Dyrektora Szkoły skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia na czas określony przez 

Radę Pedagogiczną. 

5. Rada Pedagogiczna w/w przypadku decyduje o ostatecznej ocenie z zachowania ucznia. 

6. Przed nałożeniem kary należy uczniowi umożliwić przedstawienie swojego stanowiska.  

7. Kary wymienione w ustępie 1 pkt a-d mogą być udzielone również zespołom klasowym.  

 

 

§ 63 

 

1. Kary stosuje się za: 

a)  naruszenie przez ucznia obowiązków szkolnych,  

b) złamanie postanowień Statutu Szkoły i ślubowania, 

c) udowodnienie przez uprawniony organ popełnienia przestępstwa, 

d) czynne zagrożenie zdrowia i życia kolegów oraz pracowników szkoły i stosowanie wobec 

nich przemocy, 

e) oszustwo, np. plagiat, przypisywanie sobie cudzej pracy, korzystanie z niedozwolonych 

materiałów i narzędzi podczas pisemnych prac sprawdzających wiedzę (np. telefonów ko-

mórkowych, niedozwolonych pomocy pisemnych itp.), 

f) nagminne łamanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

g) nieuzyskanie promocji do następnej klasy; 

h) za wysoką nieusprawiedliwioną absencję 

i) rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, gdy wykroczenie godzi w zdrowie psy-

chiczne lub fizyczne, życie lub dobro innego człowieka; 

j)  nieklasyfikowanie z jednego lub więcej przedmiotów wskutek nieusprawiedliwionych nie-

obecności ucznia na zajęciach; 

k) za spożywanie alkoholu w szkole lub innych miejscach publicznych; 

l) za używanie narkotyków; 

m) za rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków. 

2. Dyrektor, za wymienione naruszenia w ustępie 1 pkt a-m, może podjąć decyzję o skreśleniu 

ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

§ 64 

 

 Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia 

lub pracownika. 

1. Tryb składania skarg i wniosków: 
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a) skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy 

przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 

dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane, 

b) skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko (na-

zwę) adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji, 

c) skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej  

w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy bądź innemu pracownikowi  peda-

gogicznemu szkoły, 

d) w przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący  

i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko  

i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej zgłosze-

nie, jeżeli zażąda tego wnoszący, 

e) skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane, 

f) ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane. 

2. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków: 

a) rozpatrywanie skarg następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach   

b) termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zaintereso-

wanych, 

c) Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy 

lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły, 

d) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę 

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia, 

e) jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje 

– dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 

dni właściwym organom lub instytucjom, dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby 

wnoszącej skargę, 

f) podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały, 

g) Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej spra-

wie, 

h) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwołania się od wydanej decyzji  

w terminie do 14 dni, 

i) skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za po-

średnictwem dyrektora szkoły. 
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Rozdział VII 
 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 

 

§ 65 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa bez bliższego określenia o: 

    a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity w Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

    b) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 

czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 843) wydane na podstawie art. 44zb ustawy. 

2. Ocenianiu podlegają: 

    a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

    b) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

     a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań eduka-

cyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

     b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycie-

li oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

§ 66 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania we-

wnątrzszkolnego, które ma na celu: 

     a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o po-

stępach w tym zakresie, 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

     c) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

     d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

     e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zacho-

waniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

     f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

     a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat-

kowych zajęć edukacyjnych, 

     b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

     c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-

wych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

     d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach; 

     e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

     f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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     g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich 

rodziców o: 

     a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, 

     b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

     c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych. 

4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują 

pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele prze-

kazują Dyrektorowi. 

5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje 

uczniów oraz ich rodziców o: 

     a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

     b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom w formie wy-

druków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzi-

ce potwierdzają podpisem. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy klas przekazują ustnie uczniom podczas za-

jęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania. 

 

§ 67 

 

Do oceniania z religii mają zastosowanie: 

1) definicja oceniania, 

2) cele oceniania wewnątrzszkolnego, 

3) skala ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych, 

4) możliwość egzaminu klasyfikacyjnego, 

5) możliwość zgłaszania przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń dotyczących trybu ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

6) obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z religii w terminie i w sposób określony w statucie  

§ 68 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, od-

powiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 30 ust. 3 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

     a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

     b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzecze-

nia; 

     c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - 

na podstawie tej opinii; 

     d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb roz-

wojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach. 
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§ 69 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizyczne-

go, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

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

chu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z auty-

zmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może na-

stąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nau-

czania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 70 

 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazy-

wanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, 

o której mowa w § 71 ust. 6, odbywa się w następujących formach: 

     a) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji, 

     b) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, 

zapowiadane i przeprowadzane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych, 

     c) kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nau-

czania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji, 

     d) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany 

próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające 

do dwóch godzin lekcyjnych, 

     f) dyktanda, 

     g) ćwiczenia i zadania praktyczne, 

     h) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, 

     i) ćwiczenia i zadania wykonane w domu, 

     j) prace długoterminowe i prace projektowe, 

     h) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych 

zajęć edukacyjnych. 

3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz in-

formuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem kryteriów oceny. 

4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania. 

5. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej 

niż jedna w danym dniu. 

6. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą. 

7. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących 

ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy. 
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8. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen 

bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery. 

9. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyj-

nego i podaje uczniom do wiadomości: 

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pra-

cy długoterminowej ; 

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki. 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego. 

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na 

wniosek poprzez: 

1) umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły; 

2) wypożyczenie pracy do domu, z obowiązkiem jej zwrotu w terminie ustalonym przez nauczycie-

la. 

§ 71 

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić 

zaległości. 

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, 

w ustalonym przez siebie terminie i formie. 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie 

nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej lub innej wymaganej przez nauczyciela. 

4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawie-

dliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany przez nauczyciela do zaprezentowania wiadomo-

ści i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 

5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawie-

dliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany przez nauczyciela do zaprezentowania wiadomo-

ści i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem. 

6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, 

w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. Decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wia-

domości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel. 

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowa-

niu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przy-

borów, materiałów, stroju sportowego itp.: 

     a) jeden raz w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 

godziny tygodniowo, 

     b) dwa razy w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 

większym niż 1 godzina tygodniowo. 

8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania, o którym mowa w ust. 7, nie zwalnia z zapowie-

dzianych pisemnych prac klasowych i dyktand. 

9. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wypowiedzi ustnej i kartkówki w dniu, w którym jego numer z 

dziennika lekcyjnego został wylosowany w loterii „Szczęśliwy numerek”. 

 

§ 72 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
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3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnio-

nych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w for-

mie pisemnej. 

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych. 

5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie 

oraz do kryteriów oceniania zachowania. 

6. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych ustala się w stopniach według skali: 

     1) stopień celujący – 6; 

     2) stopień bardzo dobry plus – 5+; 

     3) stopień bardzo dobry – 5; 

     4) stopień dobry plus – 4+; 

     5) stopień dobry – 4; 

     6) stopień dostateczny plus – 3+; 

     7) stopień dostateczny – 3; 

     8) stopień dopuszczający plus – 2+; 

     9) stopień dopuszczający – 2; 

    10) stopień niedostateczny – 1. 

7. Roczne oceny klasyfikacyjne i oceny końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach we-

dług skali: 

     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. 

8. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 7 pkt 1–5. 

9. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 7 pkt 6. 

 

§ 73 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe ob-

szary: 

     a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

     b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

     c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

     d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

     f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

     g) okazywanie szacunku innym osobom, 

     h) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

     a) wzorowe (wz), 

     b) bardzo dobre (bdb), 

     c) dobre (db), 

     d) poprawne (pop), 

     e) nieodpowiednie (ndp), 

     f) naganne (ng). 
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3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: 

     1) zachowanie poprawne: 

       a) uczeń odróżnia dobro od zła - prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania innych 

osób w kategoriach moralnych; 

       b) nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, in       

nej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole; 

       c) w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otocze-

nia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z 

oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

     2) zachowanie dobre: 

       a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej, 

       b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z obszarów: 

wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły; 

      3) zachowanie bardzo dobre: 

       a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej, 

       b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spo-

śród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły; 

     4) zachowanie wzorowe: 

       a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej, 

       b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech ob-

szarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły; 

     5) zachowanie nieodpowiednie: 

       a) uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności naruszył 

swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, 

       b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zacho-

wania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli; 

     6) zachowanie naganne: 

       a) uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej, 

       b) został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany jego 

zachowania, 

       c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej 

osoby (osób) lub dobro otoczenia, 

       d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania, 

zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

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

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dys-

funkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-

nego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym po-

radni specjalistycznej. 

 

§ 74 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

     a) śródrocznej i rocznej, 

     b) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 

zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie usta-

lonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. 
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4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyj-

nych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

     a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie progra-

mowo najwyższej,  

     b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w kla-

sach programowo niższych w szkole danego typu,  

     c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie trzeciej. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowa-

nia. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

     a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

     b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, także z religii, nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych 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 w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w mia-

rę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 75 

 

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

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wy-

chowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. 

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną za-

chowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zi-

mowymi. 

3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfi-

kacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

oraz wychowawca oddziału ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, 

przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. 

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału informują 

uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisa-

niu do dziennika lekcyjnego. 

5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza 

dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpo-

średnio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzi-

com. W przypadku przekazania rodzicom wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości in-

formacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie 

podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyj-

nych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch 

dni od daty przekazania wykazu. 
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6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o prze-

widywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicz-

nie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie. 

7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o 

których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym. 

8. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych wycho-

wawcy przechowują w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego. 

9. Za skuteczne przekazanie każdemu uczniowi i jego rodzicom informacji o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne za-

jęcia edukacyjne i wychowawca oddziału. 

 

§ 76 

 

1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfika-

cyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfika-

cyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidy-

wana. 

2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej 

niż przewidywana nauczyciel może: 

     a) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami eduka-

cyjnymi niezbędnymi do jej otrzymania; 

     b) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wia-

domości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że uczniowi nie stworzono wystarczających możli-

wości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidy-

waną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana. 

3. Dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowa-

dza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia 

wniosku. 

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż prze-

widywana wychowawca może: 

     a) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania 

zachowania; 

     b) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że przy jej ustalaniu nie uwzględ-

niono należycie kryteriów oceniania zachowania lub że uczeń spełnia kryteria oceny przewidywa-

nej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana. 

5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub 

wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w 

dzienniku elektronicznym. 

6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne za-

chowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie 

zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące 

naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego 

ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bez-

zwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora. 

8. Oceny ustalone zgodnie z § 75 ust. 1 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 79 i § 80. 
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§ 77 

 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi 

przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad woje-

wódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po usta-

leniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

końcową ocenę celującą. 

 

§ 78 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno-

ści ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, 

za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin kla-

syfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.* 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakoń-

czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwa-

torów – rodzice ucznia. 

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

terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczo-

nym przez Dyrektora. 

10. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 79        

i § 80. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

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

albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 79 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z: 

     a) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

     b) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z 

tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4. Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 
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5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wy-

znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dy-

rektora, nie później niż do końca września. 

7. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z za-

strzeżeniem § 79 ust. 10. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

10. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu eta-

pu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu po-

prawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości naro-

dowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

 

§ 80 

 

 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyj-

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

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna oce-

na klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która: 

     a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć eduka-

cyjnych; 

     b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycz-

nego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w 

ust. 3, określa rozporządzenie. 

8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyj-

nych 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, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 

79 ust. 1. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyzna-

czonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
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zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna. 

 

§ 81 

 

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

zajęć edukacyjnych  otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 72 ust. 

6, z zastrzeżeniem § 79 ust. 10. 

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa 

 w § 72 ust. 6. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, powtarza ostatnią klasę. 

 

 

                                                                            § 82 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śred-

nią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 83 

 

1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu 

poprzez: 

       1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do dzienni-

ka elektronicznego 

      2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, 

odpowiednio: 

           a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu; 

           b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

       3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli; 

       4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listow-

ny, z inicjatywy rodziców lub nauczycieli. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, eg-

zaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w §80 oraz inna dokumentacja dotycząca oce-

niania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w ter-

minie uzgodnionym z Dyrektorem. 
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§ 84 

 

1.Tryb udostępniania dokumentacji wymienionej w § 83 ust.3: 

a)w terminie dwóch dni roboczych Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie składają  wniosek 

do dyrektora szkoły, 

b) dyrektor w ciągu dwóch dni roboczych ustala termin udostępnienia dokumentacji , niezwłocznie 

zawiadamia o tym wnioskujących  i razem z przewodniczącym właściwej komisji udostępnia im 

dokumentację egzaminu w wyznaczonym terminie . 

2. Dokumentacji nie można fotografować ,kserować, wynosić poza obręb szkoły. 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 

 

§ 85 

 

Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego ,sprawdza wiadomości i 

umiejętności  ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 

maturalnego , określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 86 

 

Organizację i przebieg egzaminu maturalnego regulują obowiązujące przepisy oraz procedury orga-

nizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. 
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Rozdział VIII 
 

Postanowienia końcowe 
 

 

§ 87 

 

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 88 

 

Prowadzenie Liceum należy do działalności statutowej organu prowadzącego – Stowarzyszenia 

„Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra. 

 

§ 89 

 

Prowadzenie Liceum nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospo-

darczej. 

 

§ 90 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra nadaje szkole Statut.  

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane na wniosek: 

 

a) Zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra, 

b) Dyrektora Szkoły,  

c) Rady Pedagogicznej Katolickiego Liceum, 

d) Zmiany statucie uchwala Rada Pedagogiczna Katolickiego Liceum po uzyskaniu ak-

ceptacji Zarządu Stowarzyszenia :Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra. 

 

 

    § 91 

 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.27.08.2015  roku. 

2. Jednocześnie traci moc Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora 

Grodzieckiego w Cieszynie zatwierdzony dnia 5 grudnia 2012 r. 

  


