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STATUT SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „ SZKOŁA LIDERÓW” 

       Rozdział 1 

Podstawowe informacje o szkole 

&1 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: 

Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie. 

2. Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” jest niepublicznym czteroletnim liceum 

Ogólnokształcącym z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi przez Kuratora Oświaty w 

Warszawie. 

3. W strukturze Szkoły do 31 sierpnia 2022 roku funkcjonują klasy trzyletniego liceum, 

których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki oraz zasady 

oceniania uczniów tych klas, jak również prawa i obowiązki rodziców tych uczniów oraz 

nauczycieli tych klas, określają przepisy statutu. 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9. 

4. Organem założycielskim szkołę jest Fundacja „ Culture Promotion” z siedzibą w 

Warszawie ul. Bobrowiecka 9, zaś prowadzącym ARTE Sp. Z O.O  

5. Podstawą działalności Liceum Ogólnokształcącego „ Szkoła Liderów” jest wpis do 

ewidencji prowadzonej przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz 

niniejszy Statut. 

&2 

 Ilekroć w Statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1. „ Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59); 

2. „ Szkole” – należy przez to rozumieć Szkołę: Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” 

z siedzibą w Warszawie; 

3. „ Organie Założycielskim Szkołę” – należy przez to rozumieć Fundację „Culture 

Promotion”  z siedzibą w Warszawie; 

4. „ Dyrektorze ds. programowych szkoły” – należy rozumieć Dyrektora Organu 

Prowadzącego Szkołę;  

5. „ Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły: Liceum Ogólnokształcące       

„ Szkoła Liderów” w Warszawie; 



6. „ Nauczycielu” – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

Szkoły: Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie; 

7. „ Pracowniku niepedagogicznym” – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły: Liceum 

Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie nie będącego nauczycielem; 

8. „ Uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły: Liceum Ogólnokształcącego „ Szkoła 

Liderów” w Warszawie; 

9. „ Rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły: Liceum 

Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie a także ich prawnych opiekunów; 

10. „ Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Szkoły: Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła 

Liderów” w Warszawie; 

11. „ Radzie Pedagogicznej” – należy przez to rozumieć organ Szkoły: Liceum 

Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie, w zakresie realizacji jej zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

12. „ Radzie Rodziców” – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole: Liceum 

Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie; 

13. „ Samorządzie Uczniowskim „ – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły: 

Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie. 

&3 

1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach szkoły. 

2. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to: 

1) mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w 

otoku: Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” w Warszawie; 

2) podłużne pieczęcie adresowe o następującej treści:  

Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” 

00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9 

NIP 521 345 13 50; REGON 140 407629 

Tel. 509 712 943; oraz 

„ Liceum Ogólnokształcące „ Szkoła Liderów” 

00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka 9 

Tel.509 712 943 



3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy. 

4. Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w jej pełnym brzmieniu. 

&4  

1. Zgodę na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły wyraża, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej 

działalności. 

2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie 

mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne. 

3. W celu wspierania działalności Szkoły w zakresie organizacji oraz tworzenia warunków 

rozwoju do prawidłowego przebiegu procesu kształcenia i wychowania oraz pozaszkolnej 

działalności w zakresie organizacji czasu wolnego uczniów oraz innej działalności statutowej 

przy szkole tworzy się placówkę szkolno-wychowawczą. 

4. W celu realizacji zadań związanych z utworzeniem dla szkoły placówki szkolno- 

wychowawczej Szkoła może gromadzić środki na zakup wyposażenia, budynków lub innych 

pomieszczeń czy nawet mieszkań niezbędnych do realizacji celów statutowych szkoły w tym 

profilaktyki społecznej. 

   Rozdział 2 

      Cele i zadania szkoły 

&5 

1. Celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie prawego człowieka, wszechstronnie 

rozwiniętego, twórczego, przygotowanego do życia we współczesnym świecie ze 

szczególnym uwzględnieniem kształcenia językowego. 

2. Szkoła w swoich założeniach ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym 

etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej 

wspólnoty, kraju i regionu. 

3. Szkoła krzewi wśród uczniów ideały demokracji, tolerancji i patriotyzmu. 

3. Do zadań Szkoły należy w szczególności: 

1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

2) stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, 

nauczania indywidualnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości, w 

tym ukończenia szkoły w skróconym czasie; 



3) pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia oraz jak najlepsze – w miarę możliwości szkoły – przygotowanie uczniów 

do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego; 

4) stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności 

szkolnej ( uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz 

wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych; 

5) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej 

i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia; 

6) udzielanie – w miarę możliwości Szkoły – pomocy opiekuńczo – wychowawczej; 

7) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym 

rozwoju; szczególnie – w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością ( ruchową 

lub umysłową) czy dysfunkcjami. 

&6 

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną według zasad określonych w 

przepisach prawa oświatowego w tym zakresie. W szkole działa pedagog i psycholog a także 

jest prowadzona współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w szczególności 

polegająca na: 

1) wnikliwej obserwacji służącej rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb;  

2) indywidualnych rozmowach z pedagogiem lub psychologiem; 

3) kierowaniu na odpowiednie badania specjalistyczne. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na: 

1) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

możliwości ich zaspokojenia; 

2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

3) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi. 

3. Formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole są: 

1) indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

3) zajęcia związane z wyborem dalszej drogi kształcenia; 

4) porady, pogadanki, konsultacje z pedagogiem szkolnym czy psychologiem; 

5) porady, pogadanki – spotkania w ramach godzin wychowawczych i zebrań z 

rodzicami. 



3. Szkoła otacza opieką psychologiczno- pedagogiczną, polegającą w szczególności na: 

1) promocji edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

2) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w 

tym zakresie; 

3) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z 

programu wychowawczo profilaktycznego Szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie; 

4) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

7)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek ucznia, rodziców lub nauczycieli czy 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

&7 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze zgodnie ze 

szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym Szkoły, uchwalonym w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną i/lub Radą Szkoły, a w szczególności: 

1) dążąc do wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwija w nim dociekliwość poznawczą 

ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, piękna i dobra we współczesnym świecie; 

2) sprawuje opiekę wychowawczą nad działaniami ucznia w życiu społeczności 

szkolnej w celu przygotowania do przyszłego samodzielnego życia; 

3) koordynuje oddziaływania domu rodzinnego, szkoły i środowiska rówieśniczego w 

opiece nad biologicznym i psychologicznym rozwojem ucznia. 

    Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje, warunki współdziałania oraz sposób rozwiązywania 

sporów między nimi. 

          



      &8 

1. Organ Prowadzący Szkołę sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie 

wszystkich spraw finansowo – administracyjnych i programowych szkoły wraz z 

uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

2. Celem jest wspieranie działalności oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, 

a zwłaszcza wspieranie niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych w zakresie 

średniego szkolnictwa ogólnokształcącego. 

3. Nadzorowi w szczególności podlega: 

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Szkole środkami budżetowymi oraz 

pozyskanymi przez Szkołę środkami pozyskanymi z innych źródeł, a także 

gospodarowania mieniem; 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy zatrudnionych pracowników; 

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły. 

&9 

Organ Prowadzący uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, a szczególnie: 

1) uchwala Statut ( po zmianie lub nowelizacji) i przedstawia go do zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej w drodze uchwały; 

2) opiniuje plan pracy oraz inne sprawy istotne dla Szkoły; 

3) rozstrzyga wszelkie sprawy nie mieszczące się w kompetencjach innych organów 

Szkoły. 

&10 

Organami Szkoły są: Dyrektor ds. programowych organu prowadzącego szkołę, Dyrektor 

Szkoły i jego zastępca lub zastępcy, Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor programowy Szkoły sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-

finansową i gospodarczą szkoły a w szczególności:  

1) zatwierdza arkusz organizacyjny pracy szkoły na dany rok szkolny, w tym opiniuje 

na wniosek dyrektora zatrudnianie lub zwalnianie nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły; 

2) powołując dyrektora szkoły i jego zastępcę lub zastępców wyznacza kierunki 

rozwoju szkoły; 

3) prowadzi nadzór nad procesem rekrutacji uczniów i ich zapisem do szkoły; 



4) reprezentuje szkołę na zewnątrz we współpracy z urzędami i innymi organami w 

zakresie jej rozliczeń urzędowo prawnych i finansowych; 

5) jest uprawniony do podpisywania umów cywilnoprawnych, w tym z uczniami i 

rodzicami; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

3. Dyrektor Szkoły zgodnie z art.68 PrOśw w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny ( z wyjątkiem dyrektora szkoły, który nie jest 

nauczycielem); 

3) przyjmuje do Szkoły uczniów i sprawuje opiekę nad nimi oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podejmowane w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych; 

8) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły; 

9) stwarza warunki do działania w Szkole; wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

10) odpowiada za prawidłowe prowadzenie Szkoły i przechowywanie dokumentacji 

szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia szkoły; 

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 



3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Szkoły, w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą 

Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

&11 

1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. dydaktycznych i wychowawczych. 

Dyrektor szkoły na wniosek Organu Prowadzącego Szkołę i z uwzględnieniem jego opinii 

powołuje jednego lub dwóch wicedyrektorów szkoły: 

1) dyrektora ds. dydaktycznych i wychowawczych. 

2. Wicedyrektor Szkoły wykonuje wyznaczone przez Dyrektora zadania: sprawuje nadzór 

pedagogiczny w powierzonym mu zakresie, kontroluje realizację zadań przez wskazanych 

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. 

3. W czasie, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie kompetencje i zadania Dyrektora, które wymagają 

wykonania w czasie jego nieobecności. 

&12 

1. Wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych i wychowawczych: 

1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

2)w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami szkoły, w tym z 

dyrektorem szkoły i wicedyrektorem ds. wychowawczych; 

3) zapewnia opiekę uczniom i realizując Uchwały Rady Pedagogicznej odpowiada za 

wyniki w nauce i zachowaniu; 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

5) analizuje wyniki nauczania i przedstawia nauczycielom wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 

6) przeprowadza egzaminy klasyfikacyjne; 

7) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły; 

8) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły; 



9) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, przez organizowanie szkoleń i narad 

oraz motywowanie do rozwoju zawodowego; 

7) w ramach nadzoru pedagogicznego obserwuje prowadzone przez nauczycieli 

zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły; 

8) niezwłocznie przekazuje Organowi Prowadzącemu zalecenia i polecenia wydane 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

9) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

10) odpowiada za prawidłowe prowadzenie Szkoły i przechowywanie dokumentacji 

szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia szkoły; 

11) organizuje i uczestniczy w życiu szkoły – wycieczki, imprezy, studniówki, wyjścia 

pozaszkolne, itp.; 

12) przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do 

doskonalenia jakości pracy szkoły. 

&13 

1. W skład Rady Szkoły wchodzi: Dyrektor Programowy Organu Prowadzącego Szkołę, 

Dyrektor i wicedyrektorzy oraz fakultatywnie w obradach Rady Szkoły mogą uczestniczyć 

przedstawiciele wszystkich Organów Szkoły. 

2. Rada Szkoły, zgodnie z art. 80 PrOśw uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych  

Szkoły a także: 

1) opiniuje statut Szkoły oraz regulamin Szkoły i wszelkiego rodzaju inne akty 

wewnętrzne Szkoły; 

2) opiniuje plan pracy Szkoły oraz inne sprawy istotne dla Szkoły; 

3) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego Szkołę, itp. 

      &14 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, działającym na podstawie ustalonego 

przez siebie regulaminu, który w ramach swoich kompetencji m.in. 

1) zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; 

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły oraz Radę Rodziców; 



4) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły; 

5) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 

oraz dodatkowy przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 

6) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor ds. 

dydaktycznych lub wychowawczych. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszystkie osoby prowadzące obowiązkowe zajęcia 

dydaktyczne z uczniami. 

&15 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów. 

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

3. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

&16 

1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów Szkoły powołanym 

na podstawie art. 83 ust 1 PrOśw, do którego kompetencji należy: 

1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo – 

profilaktycznego Szkoły, obejmującego treści i działania o charakterze 

wychowawczym oraz zagadnienia z zakresu profilaktyki skierowane do uczniów; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły. 

2. Współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu i realizowaniu zadań 

dotyczących rozwoju Szkoły oraz: 

1) pomoc w doskonaleniu organizacji pracy w szkole; 

2) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych w szkole i rodzinie; 

3) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść pozaszkolnych oraz  innych imprez i 

uroczystości szkolnych. 



&17 

1. Samorząd Uczniowski jest organem Szkoły powołanym na podstawie art. 85 PrOśw, który 

tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego tworzą Szkolną Izbę Reprezentantów, która: 

1) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów; 

2) organizuje działalność kulturalno- naukową oraz sportową i rozrywkową Szkoły 

zgodnie z własnymi pomysłami, inicjatywą i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem; 

3) w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu; 

4) wyłania ze swojego składu Radę Wolontariatu. 

&18 

1. Wolontariat jest elementem programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły; 

2. Działania w ramach wolontariatu podejmowane są poza czasem przeznaczonym na 

realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

&19 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Dyrektor 

organizuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, spotkania z przedstawicielami Rady 

Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego i Radą Pedagogiczną w celu realizacji 

zadań statutowych szkoły. Te spotkania mogą odbywać się na wniosek poszczególnych 

organów Szkoły. 

2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy organami Szkoły obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie Szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu 

strony ustalają między sobą ( negocjacje, mediacja, arbitraż). 

3. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora podjęta 

po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

4. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba z zewnątrz, 

zaakceptowana przez strony konfliktu. 

5. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora Dyrektor zawiadamia o 

powstałym konflikcie Organ Prowadzący Szkołę, którego decyzja jest ostateczna. 

       Rozdział 4 



   Organizacja Szkoły 

&20 

1. Szkoła przyjmuje absolwentów szkoły podstawowej do czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego oraz absolwentów gimnazjum  do klas trzyletniego liceum do 2019 roku. 

2. Nauka w szkole jest odpłatna. 

3. Szkoła daje wykształcenie średnie ( zgodnie z art. 20 PrOśw) z możliwością uzyskania 

przez ucznia zaświadczenia o zdanym egzaminie maturalnym. 

& 21 

1. Uczeń zostaje zapisany do Szkoły na podstawie dołączenia dokumentów ( świadectwa 

ukończenia szkoły z poprzedniego etapu kształcenia ), pozytywnej rozmowie kwalifikacyjnej 

oraz podpisaniu umowy o kształcenie i wpłacie wpisowego do szkoły. 

2. Kwota wpisowego, która zostaje przeznaczona na rozwój szkoły jest ustalona w zapisach 

umowy i wpłacana raz na okres całego etapu kształcenia w Szkole. 

3. Rodzice ucznia, zapisując do Szkoły zobowiązują się do co miesięcznego pokrywania 

czesnego w wysokości i terminie ustalonym w umowie. 

&22 

4. Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką 

jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie 

przepisami. 

5. Szkoła prowadzi zajęcia fakultatywne dla uczniów z zajęć językowych i artystycznych, 

które są organizowane przez szkołę w ramach zajęć dodatkowych. 

6. Udział uczniów w nauce religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie jest dobrowolny. 

&23 

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany. 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich 

podstawie rozporządzenia Dyrektora. 

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

&24 

1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

są zgodne z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. Rok szkolny trwa od 1 września 



do 31 sierpnia, natomiast zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek 

po 20 czerwca. 

2. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w pierwszy piątek po 10 stycznia. 

3. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora ( lub 

Wicedyrektora) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

& 25 

1. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie: 

1) obowiązkowych zajęć lekcyjnych; 

2) zajęć między klasowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych; 

3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania; 

4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności; 

5) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

6) zajęć pozalekcyjnych – rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 

szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

7) zajęć wyrównawczych dla uczniów potrzebujących wsparcia z jednego lub dwóch 

przedmiotów; 

7) zajęć z doradztwa zawodowego. 

2. Zespół klasowy składa się: z 2 do 25 osób i może być w sporadycznych przypadkach 

powiększony o dwie lub trzy osoby. 

3. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4 wynosi 45 minut i może być łączony w bloki 

programowe, ( rewalidacyjnych 60 minut) zaś przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 

minut. 

& 26 

1. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 

rozwojowych uczniów. 



2. Szkoła prowadzi również zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów 

potrzebujących wsparcia i indywidualnego podejścia do programu, potrzeb i wymogów 

szkoły. 

3. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust.6, zatwierdza Dyrektor. 

&27 

1. Nauczyciel lub nauczyciele przedstawia/ją Dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany 

przez nauczyciela/li program nauczania. 

2. Dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania. 

3. Nauczyciel może używać podręcznika wybranego spośród podręczników dopuszczonych 

do użytku odpowiedniego do prowadzonych zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora. 

4. W szkole jest stosowany ten sam podręcznik przez nauczycieli prowadzących te same 

zajęcia na tym samym poziomie kształcenia przez co najmniej 3 lata szkolne. 

5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 4, powinni uzgodnić pomiędzy sobą z jakiego 

podręcznika korzystają. W razie braku porozumienia o wyborze podręcznika decyduje 

Dyrektor. 

&28 

1. W szkole mogą działać zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub 

nieokreślony przez Dyrektora. 

2. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu. 

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w 

danym roku szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej 

działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym. 

&29 

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, 

zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Wychowawstwo powierza się na dany etap edukacyjny dla danego oddziału w szkole, 

chyba że przyczyny niezależne od Dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy. 

3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić: 

1) na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez Dyrektora; 

2) na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu 

rodziców z danego oddziału, zaaprobowany przez Dyrektora. 



&30 

1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 

rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki 

na zasadach określonych w Ustawie. 

2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić 

ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego. 

&31 

1. Szkoła za pośrednictwem pedagoga, otacza opieką uczniów, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc 

materialna. 

2. Szkoła może udzielać wsparcia materialnego w zakresie pomniejszenia kwoty czesnego  ( o 

ile jest to możliwe i zaplanowane w budżecie szkoły na dany rok szkolny). 

&32 

1. Szkoła za pośrednictwem pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego, współdziała z 

poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży oraz organizuje zajęcia w kierunku wyboru studiów oraz dalszej 

drogi kształcenia czy zawodu. 

2. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych tworzy „ Szkolny Klub Europejski” oraz 

Angielski Klub Dyskusyjny w ramach którego uczniowie mają możliwość: 

1) korzystania z dodatkowych pomieszczeń szkoły - do nauki i spotkań oraz 

możliwości wymiany poglądów, wiedzy i poznania zawodów, kultury czy języka a 

także możliwości studiowania za granicą; 

2) organizowania różnorodnych działań związanych z realizacją programu wymiany 

międzynarodowej uczniów i nawiązywania z nimi kontaktów w ramach programu 

wielokulturowości świata i Europy.  

&33 

1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy 

praktyk pedagogicznych dla studentów. 

2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w pkt. 1, oraz zasady wynagradzania 

nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy. 

3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia oraz opiekun wyznaczony przez szkołę wyższą. 

&34 

1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią stanowią interdyscyplinarną pracownię szkolną. 



2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, 

w warunkach efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi. 

3. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki szkolnej określa regulamin. 

Rozdział 5 

Organizacja pracowni i warsztatów szkolnych 

&35 

1. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela. 

2. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni 

określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy w danej pracowni. 

    Rozdział 6 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

&36 

1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy 

powołany przez dyrektora szkoły. 

2. Zadaniem koordynatora jest planowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej 

przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

&37 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez 

nauczycieli: 

1) prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne; 

2) wychowawców poszczególnych oddziałów; 

3) pedagoga lub psychologa szkolnego; 

4) doradcę zawodowego. 

2. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

oraz koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

3) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego; 



4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa w udzielaniu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) wskazywanie osobom zainteresowanym ( uczniom, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w 

świecie zawodów i zatrudnienia, itp.; 

6) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej 

poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na 

rynku pracy oraz wyposażenie w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem 

pracy; 

7) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom; 

8) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów; doradców zawodowych w 

poradniach psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy; 

9) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez 

organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych, udostępnianie informacji i 

materiałów; 

10) Współpraca z instytucjami, urzędami, centrami karier wyższych uczelni oraz 

przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców itp. 

3. Doradztwo może być prowadzone w Szkole w następujących formach: 

1) lekcje wychowawcze z udziałem psychologa szkolnego lub pedagoga, doradcy 

zawodowego przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym oraz 

przedstawicieli szkół wyższych czy urzędów pracy; 

2) realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych podstaw 

przedsiębiorczości; 

3) realizacja programów edukacyjnych dotyczących wejścia na rynek pracy ( filmy, 

prezentacje, multimedia); 

4) udzielanie rodzicom porad przez wychowawców, pedagoga, psychologa, doradcę 

zawodowego, kierowanie do wyspecjalizowanych instytucji; 

5) udział w dniach otwartych uczelni; 

6) wykorzystanie informatorów o szkołach wyższych w kraju i zagranicą; 

7) wyjścia pozaszkolne i spotkania z ludźmi sukcesu, nauki i szkolnictwa wyższego. 

       Rozdział 7 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 



&38 

1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne 

przepisy. 

2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą, w tym także 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego oraz dbałością  o pomoce 

dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

& 39 

1. Podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

2. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne jest sprawdzenie obecności i 

odnotowanie obecności albo nieobecności w dzienniku lekcyjnym; 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są 

zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć; 

2) systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym 

prowadzone są zajęcia; 

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o 

zagrożeniu Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi Szkoły; 

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na 

nagłą, niespodziewaną nieobecność ucznia poprzez informowanie o tym fakcie 

wychowawcy oddziału, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia; 

5) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

&40 

1. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do 

wykonywania następujących zadań: 

1) przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników obowiązujących 

uczniów; 

2) realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki; 

3) właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w 

nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych; 



4) realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego 

nauczyciela; 

5) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 

zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie; 

6) doskonalenia metod pracy z uczniami, podnoszenia wiedzy pedagogicznej, 

rozwijania i wzbogacania swojego warsztatu pracy oraz uczestniczenia w różnych 

formach doskonalenia zawodowego; 

7) wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, 

ich zdolności oraz zainteresowań w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb 

uczniów; 

8) udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

9) bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oraz systematycznego oceniania i 

traktowania wszystkich uczniów; 

10) informowania rodziców uczniów i wszystkich członków Rady Pedagogicznej ( w 

zależności od potrzeb i sytuacji ) o osiągnięciach i niepowodzeniach swoich uczniów;  

11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania przedmiotu i 

działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami 

Dyrektora; 

12) pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

13) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi 

regulaminami; 

14) wykonywania poleceń służbowych. 

& 41 

1. Nauczyciel realizując swoje zadania jest odpowiedzialny, m.in. za: 

1) jakość oraz wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

2) dbanie o prawidłowość procesu dydaktycznego; 

3) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu uczniów podczas zajęć; 

4) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej w oparciu o 

dopuszczony program nauczania i wychowania oraz regulamin pracy szkoły; 

5) współpracę z pedagogiem i psychologiem oraz innymi oraz innymi specjalistami 

służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów; 



6) wspieranie każdego ucznia w rozwoju; 

7) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i wyznania w 

szacunku dla każdego człowieka; 

8) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

2. Do obowiązków nauczyciela, należy m.in. 

1)  udział w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

2) udzielanie konsultacji uczniom i rodzicom; 

3) stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów i systematyczne 

odnotowywanie wyników w nauce oraz obecności uczniów na lekcji w dziennikach 

lekcyjnych; 

4) udział w pracach zespołów przedmiotowych; 

5) indywidualizacja procesu edukacyjnego; 

6) kształtowanie u uczniów nawyku zdrowego trybu życia. 

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- 

wychowawczych ze wszystkimi organami szkoły i rodzicami. 

&42 

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy 

warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się oraz 

przygotowanie do samodzielnego życia. 

2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz Statut; 

3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim  następujące zadania: 

1) organizuje proces wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania do 

sytuacji i potrzeb ucznia; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynuje ich działania 

wychowawcze; 

3) współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne 

sprawy oddziału i Szkoły; 

4) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności 

wychowawcze; 



5) ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji 

wychowawcy; 

6) ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria 

określone w Statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; 

7) prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia; 

8) przynajmniej raz w roku uczestniczy w wyjeździe terenowym swojej klasy. 

4. Wychowawca ma m.in. prawo do: 

1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno- pedagogicznej potrzebnej mu 

do pracy wychowawczej; 

2) wnioskowania o organizację pomocy dla ucznia/ów przeznaczonej na cel związany 

z zadaniami oddziału ( wycieczki, wyjścia itp.) ze środków zgromadzonych przez 

Radę Rodziców lub sponsorów Szkoły. 

&43 

1. Pedagog szkolny odpowiada za wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

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

wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej – odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań 

wychowawczo – profilaktycznych wynikających z przyjętego w Szkole programu; 

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji rodzinnej lub życiowej; 

6) stała współpraca z rodzicami i nauczycielami oraz uczniami. 

&44 

Do zadań psychologa należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 



2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, medialnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 

2. Psycholog szkolny uczestniczy w procesie doradztwa w zakresie wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu oraz: 

1) wspiera wychowawców klas i innych nauczycieli w zadaniach wynikających z 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

2) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) prowadzi działalność wychowawczą i profilaktyczną wśród uczniów zagrożonych 

uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi, według własnego programu 

profilaktyczno- wychowawczego. 

&45 

1. Stanowisko bibliotekarza łączy się w Szkole ze stanowiskiem nauczyciela polonisty ( lub 

innego nauczyciela). 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) pozyskiwanie informacji o potrzebach Szkoły w zakresie zwiększania księgozbioru 

( podręczników, książek i innego typu źródeł informacji); 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających czytelnictwo wśród uczniów. 

&46 

1. W szkole tworzy się również stanowiska: 

1)  dyrektora ds. administracyjnych szkoły; 

2)  sekretarza szkoły; 

3)  pracowników obsługi. 



2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych 

oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności 

      Rozdział 8 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

&47 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

2. Diagnozowanie postępów uczniów należy prowadzić systematycznie, rozkładając je 

równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie kształcenia, w różnych formach oraz 

warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

3. Szkoła organizuje również egzamin(y) zewnętrzny( e) dla uczniów zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

&48  

    Formułowanie wymagań 

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego mają na celu wartościowanie postępów, wskazując 

uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze, nad czym powinien jeszcze popracować i jak się 

uczyć, a w szczególności: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

&49 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców       

( prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

2) trybie oceniania i klasyfikowania; 

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 



4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców               

( prawnych opiekunów) o warunkach i kryteriach oceniania postępów w nauce oraz zasadach 

oceniania zachowania, przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych i sposobie 

przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o wynikach ucznia. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej czy lekarza dostosować wymagania 

edukacyjne w stosunku do ucznia mającego trudności w nauce czy zachowaniu. 

&50 

1. Głównymi informacjami o osiągnięciach uczniów w nauce są: 

1) wypowiedzi ustne ( udział w lekcji); 

2) prace domowe; 

3) prace klasowe; 

4) testy- sprawdziany i wytwory prac uczniowskich ( w domu lub w szkole); 

5) praca w zespole ( grupy uczniowskie). 

2. Dla poszczególnych ocen przyjmuje się kryteria: stopień celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający i niedostateczny. 

3. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ i „ –„ oraz innych oznaczeń 

w dzienniku, dopuszczonych do stosowania przez Dyrektora. 

&51 

Ustalanie ocen bieżących i klasyfikacyjnych ( rocznych i semestralnych) 

1. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego 

programu nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych z 

uwzględnieniem zapisów statutu i podają uczniom na początku roku szkolnego. 

2. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną 

zobowiązany jest do uzupełnienia treści danych zajęć edukacyjnych, które będą niezbędne do 

realizacji programu. 

3. O ustalonej ocenie śródrocznej lub rocznej, uczeń jest informowany najpóźniej w dniu 

klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej z równoczesnym wpisem tej oceny do 

dziennika. 



4. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych uczeń i jego rodzice są informowani na zebraniu rodziców w maju danego roku 

szkolnego. 

&52 

1. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć 

edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w danym semestrze uczeń powinien obowiązkowo 

otrzymać  z poszczególnych przedmiotów, w każdym miesiącu - minimum 3 oceny 

cząstkowe. 

2. W każdym miesiącu uczeń otrzymuje cząstkowe oceny miesięczne – z punktowej pracy na 

lekcji, miesięcznej pracy domowej oraz sprawdzianu wiedzy z poszczególnych przedmiotów 

obowiązujących ramowym planem nauczania w danej klasie czy zespole. 

3.W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjmuje się: 

1) sprawdziany wiedzy w formie ustnej lub pisemnej ( minimum raz w miesiącu); 

2) miesięczną pracę domową – do wykonania w okresie miesiąca; 

3) miesięczną ocenę z pracy na lekcji; 

4) sprawdziany semestralne i roczne; 

5) testy sprawdzające wiedzę z poziomu egzaminu maturalnego ( dla danego poziomu 

uczniów ). 

&53 

1. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami sprawdzania jego 

postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych jednocześnie, wprowadza się następujące 

ograniczenia i zasady przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności: 

1) jednego dnia może się odbywać tylko jeden sprawdzian miesięczny; 

2) sprawdzian miesięczny musi być zapowiedziany minimum tydzień przed realizacją. 

2. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i podają uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego z 

uwzględnieniem poniższych warunków: 

1) poprawa odbywa się podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 

2) w przypadku dłuższej nieobecności uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem 

termin opanowania zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu 

miesięcznego czy semestralnego. 



3. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy. 

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest 

udostępniania uczniowi i jego rodzicom na wniosek do wglądu w terminie i miejscu 

określonym przez nauczyciela. 

&54 

    Ustalanie kryteriów ocen z zachowania 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia i 

norm etycznych oraz obowiązków ucznia, określonych w regulaminie i wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania Szkoły. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia z uwzględnieniem karty samooceny i zbieranych 

systematycznie – w ciągu całego roku lub semestrze informacjach o zachowaniu uczniów 

odnotowywanych w szkolnej księdze uwag i warunkach ich poprawy. W przypadku 

nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

3. Ustalona ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną oceną roczną 

zachowania, o której rodzice są informowani na śródrocznym zebraniu rodziców, a uczeń nie 

później niż do dnia śródrocznej klasyfikacji. 

&55 

Warunki i sposób przekazywania informacji rodzicom o postępach i wynikach w nauce i 

zachowaniu 

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w procesie 

wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Szkoła organizuje stałe spotkania nauczycieli z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz 

dyskusji na temat postępów ucznia w nauce i wychowaniu. Takie spotkania odbywają się trzy 

razy w semestrze. 

3. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają systematyczny dostęp do informacji o wynikach w 

nauce i zachowania ucznia na dzienniku elektronicznym. 

&56 

Ustalanie warunków i trybu informowania o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/ 

rocznym stopniu niedostatecznym - braku klasyfikowania lub sposobie podwyższania 

oceny. 

1. Ustala się następujący tryb informowania o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/ 

rocznym stopniu niedostatecznym lub braku klasyfikowania: 



1) ucznia informuje ustnie nauczyciel uczący; 

2) rodziców ucznia informuje wychowawca poprzez dziennik elektroniczny lub 

wskazany e-mail, za potwierdzeniem odbioru; 

3) informacji, o których mowa w pkt. 1 i 2, udziela się na co najmniej dwa tygodnie 

przed ustalonym terminem klasyfikacji; 

4) nauczyciele są zobowiązani przekazywać wychowawcom informacje o 

przewidywanych dla uczniów semestralnych czy rocznych ocenach niedostatecznych 

lub nieklasyfikowaniu, najpóźniej na miesiąc przed przewidywaną klasyfikacją i w 

czasie umożliwiającym wychowawcy terminowe powiadomienie rodziców. 

2. Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po 

uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela oraz 

wykazaniu tych wiadomości na sprawdzianie przeprowadzanym w formie pisemnej i ustnej. 

1) Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku o  

chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w ciągu tygodnia od terminu 

zebrania wymienionego w ust. 4; 

2) Sprawdzian jest przeprowadzany przez nauczyciela w terminie uzgodnionym z 

uczniem i jego rodzicami. 

3. Rodzice i nauczyciele mają prawo ustalić w danym oddziale dodatkowo inne formy i 

zasady wzajemnych kontaktów w celu wymiany informacji o uczniu. 

4. Rodzice, współdziałając ze szkołą, mają prawo do: 

1) informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych szkoły; 

2) informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) korzystania z informacji i porad w sprawach wychowania i możliwości dalszego 

kształcenia ucznia; 

4) Szkoła udziela informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów wyłącznie 

rodzicom ( prawnym opiekunom) lub osobom przez nich upoważnionym. Pisemne 

upoważnienie jest przekazywane wychowawcy. 

                    Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 

&57 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 



2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń: 

1) nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

2) nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej – na prośbę swoją 

lub rodziców, po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej; 

3) spełniający obowiązek nauki poza szkołą; 

4) realizujący indywidualny tok nauki; 

5) wyrównujący różnice programowe ( przy zmianie klasy lub szkoły). 

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

&58 

1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

2. Po I semestrze nauczyciel danego przedmiotu uzgadnia z uczniem i jego rodzicami             

( prawnymi opiekunami) termin egzaminu, nie później jednak niż do II tygodnia semestru. 

3. Po II semestrze nauczyciel danego przedmiotu uzgadnia z uczniem i jego rodzicami            

( prawnymi opiekunami) termin egzaminu, nie później niż 1 dzień przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

&59 

1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ( semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

2. Ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

&60 

1. W przypadku stwierdzenia ustalenia ocen niezgodnie z przepisami prawa Dyrektor Szkoły 

postępuje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Dyrektor Szkoły po wniesieniu przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do wystawienia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz trybu jej ustalenia powołuje komisję w celu wyjaśnienia 

trybu i formy wystawienia oceny oraz informuje na piśmie rodziców ucznia. 



      &61 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Termin egzaminu poprawkowego , który składa się z części pisemnej i ustnej wyznacza 

Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

Rozdział 9 

Uczniowie, ich prawa i obowiązki. Nagrody i kary 

&62 

1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz Statut. 

2. Uczniowie Szkoły są, w rozumieniu Konwencji o Prawach Dziecka, dziećmi. Szkoła 

respektuje prawa zawarte w Konwencji; te, które dotyczą jego działalności, bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, 

statusu majątkowego, niepełnosprawności, a w szczególności: 

1) prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach 

dotyczących ucznia; 

2) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania; 

3) uczeń nie podlega w Szkole bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, 

rodzinnego lub domowego; 

2. Uczniowie mają prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej; 

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

wymaganiami; 

3) jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce; 

4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

3. Takiej organizacji życia szkolnego i nauki, która umożliwia zachowanie właściwych 

proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

możliwości, zainteresowań i pasji; 

1) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej – naukowej 

i społecznej poza szkołą; 



2) wyboru zajęć w dodatkowej formie rozszerzeń programowych ( z listy przedmiotów 

oferowanych przez szkołę); 

3) indywidualizacji kształcenia w dostosowaniu do własnych możliwości i potrzeb a 

także ograniczeń i uzdolnień; 

4) indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczyciela/ li w przypadku trudności  z 

opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki wychowawczej, jeśli wymaga tego 

sytuacja ( materialna lub rodzinna ucznia). 

&63 

1. Uczniowie mają obowiązek; 

1) systematycznego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych oraz pełnego 

wykorzystywania możliwości pozyskiwania wiedzy i umiejętności; 

2) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych; 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole; 

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie higienę i rozwój; 

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 

6) przestrzegania postanowień Statutu oraz poleceń pracowników szkoły. 

2. Takiego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów, które: 

1) nie narusza godności osobistej innych członków społeczności szkolnej; 

2) nie utrudnia innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy; 

3) nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa. 

3. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie. 

4. Przestrzegania, wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w celach osobistych tylko i wyłącznie w czasie przerw. Niedozwolone jest 

nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy Szkoły i osób w niej przebywających bez zgody 

Dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

&64 

1. Przestrzegania zasad ubierania się tak, by strój ucznia był czysty, schludny i adekwatny do 

zajęć, w jakich uczeń uczestniczy i umożliwiał zdrowy tryb życia ucznia i innych podczas 

prowadzonych zajęć edukacyjnych. 

2. Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności: 



1) zajęcia wychowania fizycznego – obowiązuje strój i obuwie sportowe; oraz: 

2) zajęcia w pracowniach – zawarte w regulaminie danych pracowni lub przy wyjściu 

w teren. 

3. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka 

lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie i spódnica  czy sukienka dla 

dziewcząt. 

&65 

Uczniów obowiązuje również całkowity zakaz: 

1) posiadania, spożywania i dystrybucji środków zmieniających świadomość ( m.in. 

papierosów, alkoholu, narkotyków) itp.; 

2) przebywania w stanie wskazującym na spożycie w/w środków w szkole i w czasie zajęć 

pod patronatem szkoły; 

3) propagowania w jakiejkolwiek formie ( werbalnej, wizualnej itp.) w/w środków na terenie 

Szkoły. 

&66 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do 

przyznanej nagrody 

1. Za szczególne osiągnięcia, dokonania i wzorową postawę uczniowie mogą otrzymać, 

oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa, następujące nagrody ( wyróżnienia); 

1) pochwałę wychowawcy wobec uczniów danego oddziału; 

2) pochwałę Dyrektora wobec danego oddziału lub całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom lub nagrodę książkową; 

4) ustną lub pisemną pochwałę do rodziców. 

2. Uczeń, na wniosek organów Szkoły, może również otrzymywać inne nagrody niż 

wymienione w Statucie. Organ wnioskujący o nagrodę ustanawia tę nagrodę i określa 

regulamin jej przyznawania. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor na umotywowany wniosek poszczególnych 

wychowawców i nauczycieli, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

przewodniczącego Rady Rodziców lub z własnej inicjatywy. 

4. Do przyznanej nagrody uczeń może wnieść uzasadnione zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły 

w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania. 

&67 



         Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia 

społecznego uczeń może być ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom: 

1) upomnienie udzielane uczniowi ustnie lub pisemnie; 

2) nagana Dyrektora Szkoły; 

3) przeniesienie do równoległego oddziału w tej samej szkole ( o ile jest to możliwe w 

danym roku szkolnym); 

4) obniżenie oceny zachowania; 

5) skreślenie z listy uczniów Szkoły. 

3. Kara jest wymierzana przez wychowawcę lub Dyrektora z własnej inicjatywy osoby 

wymierzającej karę lub na umotywowany wniosek poszczególnych nauczycieli lub Rady 

Pedagogicznej. 

&68 

1. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, jeżeli jego rodzice nie zachowują 

warunków zawartych w umowie, podpisanych w dniu przyjęcia do szkoły ( w tym 

finansowych), za brak opłaty czesnego za szkołę - za okres przekraczający dwa miesiące. 

2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w drodze decyzji Dyrektora , na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w 

przypadkach: 

1) rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka; 

2) wejścia w konflikt z prawem, w szczególności popełnienia przestępstwa; 

2) podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący 

wpływ na innych uczniów: posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie 

narkotyków ( dopalaczy czy innego rodzaju środków psychoaktywnych lub 

uzależniających), posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wycieczkach i wyjściach 

pozaszkolnych. 

3) rażącego łamania prawa w zakresie palenia papierosów na terenie objętym tym 

zakazem; 

4) przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 

środków odurzających; 



5) dopuszczania się przez ucznia aktu wandalizmu; 

6) kradzieży mienia społecznego lub prywatnego; 

6) postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków 

społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię Szkoły; 

7) za nielegalne wykorzystanie fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć 

szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu; 

8) systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez 

usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych. 

3. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze z 

podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego. 

4. Udzielenie kary jest odnotowywane w dokumentacji szkolnej przez wychowawcę oddziału 

i potwierdzone podpisem ucznia i jego rodzica. 

&69 

1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary w formie pisemnej; 

1) wymierzonej przez Dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za 

pośrednictwem Dyrektora; 

2) wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy. 

Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może uchylić wymierzoną karę, 

informując o tym Dyrektora. 

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego. 

3. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji. 

&70 

1. W razie nie uznania odwołania,  Dyrektor przekazuje po 7 dniach akta sprawy do Organu 

prowadzącego Szkołę lub do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu z listy uczniów odbierają i 

potwierdzają odbiór jego rodzice ( prawni opiekunowie). Jeżeli nie ma kontaktu z rodzicami, 

pismo wysyła się pocztą ( listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). 

3. Postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów toczy się według przepisów kodeksu 

postępowania  administracyjnego. 

&71 



1. Za umyślne zniszczenie mienia szkolnego uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) 

ponoszą odpowiedzialność w postaci pokrycia kosztów naprawy lub naprawy we własnym 

zakresie. 

2. Za zniszczone lub zagubione przez ucznia książki lub klucze do szafki szkolnej, uczeń ( 

rodzice) wpłacają na konto wskazane przez Dyrektora kwotę równą równowartości utraconej 

książki lub przekazują Szkole egzemplarz tej samej książki. 

   Rozdział 10 

  Prawa i obowiązki rodziców 

        &72 

1. Rodzic ( prawny opiekun) jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania zasad funkcjonowania szkoły i udzielania rzetelnej informacji 

dotyczącej ucznia, jego kłopotów, zainteresowań i potrzeb edukacyjnych; 

2) współdziałania z wychowawcą i całym zespołem nauczycieli; 

3) informowania o nieobecnościach ucznia w szkole z ogólnie przyjętymi zasadami 

usprawiedliwień; 

4) udziału w zebraniach rodziców i utrzymywaniu kontaktów ze szkołą, w tym 

wnioskowania o pomoc psychologiczno- pedagogiczną, itp. 

2. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. 

3. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) znajomości systemu wewnątrzszkolnego oceniania ucznia; 

2) znajomości zadań wynikających z programu dydaktyczno- wychowawczego szkoły; 

3) rzetelnej informacji na temat postępu ucznia w rozwoju oraz możliwości 

skorzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole; 

4) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców.  

   Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

 &73 

1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w Szkole.  

2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział 

uczniów w poczcie jest dobrowolny. 



3. Uroczystościom przewodniczy Dyrektor Szkoły lub wyznaczona przez niego osoba i 

obowiązuje w tych dniach strój galowy, którym jest: 

1) czarna lub granatowa sukienka - spódnica lub spodnie, ewentualnie kostium, żakiet 

lub sweter oraz biała bluzka – w przypadku dziewcząt; 

2) czarne lub granatowe spodnie, sweter lub kamizelka czy marynarka i biała koszula 

– w przypadku chłopców. 

&74 

1. Szkoła jest jednostką społeczną ( pozabudżetową) i może gromadzić dochody na 

wydzielonym rachunku, utworzonym decyzją Organu Prowadzącego. 

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

& 75 

1. Likwidacji Szkoły dokonuje Organ Prowadzący Szkołę.  

2. Organ Prowadzący Szkołę jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji – rodziców, uczniów i Kuratora 

Oświaty w Warszawie. 

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej Szkoły przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, do którego jest wpisana szkoła. 

&76 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o odrębne przepisy. 

2. Pierwszy statut Szkoły uchwala Organ prowadzący, kolejne zmiany wprowadza uchwałą 

Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego Szkołę. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2019 r.  

Nowelizacja Statutu Uchwałą rady pedagogicznej z dnia 31.08. 2021r. 

     

  


