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PREAMBU A
Statut Szko y jest podstawowym dokumentem reguluj cym najistotniejsze sprawy zwi zane z
funkcjonowaniem szko y, jej dzia alno ci edukacyjn i prac wychowawcz . Dokument ten prezentuje humanistyczny sposób pojmowania wiata, jest zgodny z powszechnie uznanymi normami
etycznymi i w pe ni otwarty na potrzeby m odego cz owieka, gwarantuj c mu samodzielno my lenia i wszechstronn pomoc wychowawcz w d eniu do osi gni cia wiadomie wytyczonych celów
w yciu i odkrycia w ciwego wymiaru cz owiecze stwa, pi kna oraz zwi zanych z tym warto ci
moralnych.
Podejmuj c wysi ek skodyfikowania praw i obowi zków wszystkich cz onków naszej
spo eczno ci szkolnej, mamy na uwadze, oprócz ustawowo okre lonych zada edukacyjnych i
wychowawczych, piel gnowanie i propagowanie w regionie szkolnych tradycji i zwyczajów.
Uwa amy, i

2

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTA

CEGO IM. POWSTA CÓW

SKICH

a)

w oddzia ach klasowych limit uczniów wynosi do 30 osób. Za zgod organu prowadz cego liczebno oddzia u klasowego mo e by zwi kszona,

b)

w grupach realizuj cych nauk j zyków obcych nowo ytnych limit
uczniów wynosi do 24 osób,

c)

w grupach realizuj cych zaj cia wychowania fizycznego limit uczniów wynosi do 26 osób,

d)

na zaj ciach z przedmiotów informatycznych liczba uczniów uzale niona
jest od ilo ci stanowisk komputerowych w pracowniach informatycznych.

9)

Szko a, co roku, w terminach okre lonych przez prawo, przedstawia swoj ofert
edukacyjn .

10)

W przypadku braku odpowiedniej liczby ch tnych do oddzia u lub grupy j zykowej, w porozumieniu z organem prowadz cym szko , oferta edukacyjna szko y
jest modyfikowana, przy czym dopuszcza si mo liwo stworzenia grupy mi dzyoddzia owej lub likwidacji oddzia u / grupy.

11)

Organizacj dodatkowych zaj dydaktyczno-wychowawczych, wycieczek i imprez szkolnych okre laj za czniki do Rocznego Planu Pracy WychowawczoDydaktycznej i Opieku czej Szko y zatwierdzonego przez Rad Pedagogiczn .

12)

Szko a mo e przyjmowa s uchaczy zak adów kszta cenia nauczycieli oraz studentów szkó wy szych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomi dzy dyrektorem szko y i poszczególnymi nauczycielami a instytucj deleguj
praktykantów.

13)

Zaj cia edukacyjne oraz inne przedsi wzi cia organizowane w szkole lub przez
szko mog by rejestrowane w formie: zdj , nagra video, nagra audio, które
mog by wykorzystane do celów promocyjnych szko y. Rodzice dzia aj cy w
imieniu uczniów niepe noletnich lub pe noletni uczniowie niewyra aj cy na to
zgody, maj prawo zastrzec sobie wykorzystanie wizerunku w formie pisemnego
wiadczenia z onego dyrektorowi szko y.

14)

Rodzice uczniów lub pe noletni uczniowie s zobowi zani do poinformowania w
formie pisemnej dyrektora szko y o wszelkich przeciwskazaniach w realizacji zaorganizowanych przez szko oraz ka dorazowo informowa o zmianie tego
stanu.

2.

Szko a posiada swoj oficjaln witryn internetow : http://lobierun.edu.pl

3.

Cele i zadania szko y.
1)

Szko a w zakresie dzia alno ci dydaktycznej i wychowawczo-opieku czej zapewnia uczniom:
a)

przygotowanie ogólnokszta ce umo liwiaj ce zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kszta cenia w szko ach wy szych,

b)

przygotowanie do ycia i pracy w rodowisku lokalnym,

c)

kszta towanie postaw moralnych i spo ecznych respektuj c uniwersalne
zasady etyki,

d)

rozwijanie poczucia odpowiedzialno ci, mi ci do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego z otwarciem na warto ci
kultur Europy i wiata,

e)

przygotowanie do wype niania obowi zków rodzinnych i obywatelskich
zgodnych z zasadami tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci,

f)

mo liwo podtrzymywania poczucia to samo ci narodowej, etnicznej, j zykowej, religijnej i kulturowej, poprzez wprowadzenie w cykl kszta cenia
zaj i tematów zwi zanych z histori i tradycjami Polski, ska i innych
wg potrzeb,
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g)

popularyzacj wiedzy ekologicznej oraz kszta towanie w
wobec problemów ochrony rodowiska,

h)

opiek na zaj ciach obowi zkowych w szkole oraz w czasie zaj
cyjnych,

i)

opiek w czasie przerw mi dzy zaj ciami, któr sprawuj nauczyciele w
miejscu i czasie okre lonym przez dyrektora szko y,

j)

opiek poza terenem szko y w trakcie wyjazdów i wycieczek szkolnych,
któr sprawuj organizuj cy wycieczk ,

k)

opiek oraz poradnictwo pedagoga szkolnego oraz psychologa w czasie
okre lonym przez dyrektora szko y,

l)

wsparcie w formie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

m)

opiek i dora
pomoc materialn dla uczniów znajduj cych si w trudnej
sytuacji opieku czej i materialnej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Realizacji tych zada s

ciwych postaw
pozalek-

dzia ania podejmowane zgodnie z:

a)

przepisami prawa o wiatowego i innymi przepisami powi zanymi,

b)

zapisami statutu szko y,

c)

programem wychowawczym szko y,

d)

umowami o wspó pracy z uczelniami wy szymi i innymi o rodkami naukowymi,

e)

umowami o wspó pracy w ramach europejskich programów edukacyjnych,

f)

umowami o wspó pracy mi dzynarodowej zawieranymi ze szko ami partnerskimi.

Szko a wspiera proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany na obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych, poprzez organizowanie:
a)

edukacyjnych dodatkowych zaj

pozalekcyjnych,

b)

zaj dodatkowych w ramach wspó pracy i opieki naukowej sprawowanej
przez uczelnie wy sze,

c)

zaj edukacyjno-wychowawczych i specjalistycznych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d)

rekreacyjnych zaj

e)

wyjazdów i wycieczek szkolnych.

pozalekcyjnych,

Szko a stwarza mo liwo ci uczestnictwa w dzia aniach z zakresu wolontariatu,
sprzyjaj cych aktywnemu udzia owi uczniów w yciu spo ecznym. Wolontariatem w szkole zajmuje si Samorz d Uczniowski i wychowawcy klas w ramach zespo ów klasowych. W ramach dzia
wolontariatu przewiduje si nast puj ce
dzia ania:
a)

akcje charytatywne, organizowane przez instytucje lub organizacje zewn trzne, np. Szlachetna Paczka, WO P, Licealne Anio y, PCK,

b)

akcje honorowego krwiodawstwa,

c)

pomoc kole

d)

inne dzia ania zainicjowane przez Rad Pedagogiczn , Rad Rodziców,
Samorz du Uczniowski, jak równie indywidualnie przez nauczycieli, rodziców lub rodziców.

ska w zakresie edukacyjnym,

Szko a na wniosek Rady Rodziców i w ramach mo liwo ci finansowych mo e organizowa spotkania m odzie y z psychologiem, seksuologiem, lekarzem, prawnikiem, wyjazdy do Poradni ycia Rodzinnego i inne.
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6)

Szko a umo liwia rozwijanie zainteresowa uczniów poprzez popularyzacj literatury, prasy naukowej, przygotowanie do olimpiad, konkursów i turniejów
przedmiotów oraz wyjazdy o charakterze naukowym.

7)

Szko a zapewnia uczniom przebywaj cym na jej terenie bezpiecze stwo na zasadach okre lonych w: szkolnych regulaminach BHP i poszczególnych regulaminach korzystania z pracowni i innych pomieszcze na terenie szko y, a ponadto
poprzez: dy ury nauczycieli na przerwach, dy ury pracowników niepedagogicznych na terenie szko y i monitorowanie wej do szko y, szkolnych ci gów komunikacyjnych i terenów przyszkolnych systemem monitoringu wizyjnego VHS.
Zapisy monitoringu mog zosta wykorzystane w celach identyfikacji lub w dziaaniach wyja niaj cych przez organy lub osoby do tego uprawnione.

4.

Misj szko y jest dewiza: Uczy wychowywa ku przysz ci. Wszystkie dzia ania
szko y podporz dkowane s celowi okre lonemu w jej misji.

5.

Wizja szko y (model absolwenta) – Cz owiek kompetentny, twórczy uczciwy, znaj cy swoj warto ambitny wiadomy swoich mo liwo ci, nadto wra liwy na potrzeby drugiego cz owieka. Osi gni ciu tego celu s
dzia ania edukacyjne, wychowawcze i opieku cze organizowane przez szko , zgodnie z zapisami jej statutu.

6.

Szko a wyró nia wybitnych absolwentów oraz osoby zas one dla jej rozwoju Z ot
Oznak Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich, zgodnie z zasadami okrelonymi w regulaminie tego wyró nienia.

7.

Szko a jest odznaczona Medalem Edukacji Narodowej i Z ot Odznak Zas
Rozwoju Województwa Katowickiego.

8.

Szko a wspó pracuje ze szko
w Gundelfingen (Niemcy).

ony w

partnersk w Niemczech – Albert Schweitzer Gymnasium

Organy szko y i ich kompetencje.
1.

2.

3.

Organami szko y s :
1)

dyrektor szko y,

2)

Rada Pedagogiczna,

3)

Samorz d Uczniowski,

4)

Rada Rodziców,

Organy szko y wspó dzia aj ze sob poprzez:
1)

wymian informacji pomi dzy sob o planowanych i podejmowanych dzia aniach
lub decyzjach,

2)

podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)

wspólne podejmowanie inicjatyw i dzia
szko y,

4)

wspóln promocj szko y i dzia

5)

rozwi zywanie sytuacji konfliktowych wewn trz szko y.

zgodnych ze statutowymi zadaniami

przez ni podejmowanych,

Uprawnienia i kompetencje dyrektora szko y.
1)

Stanowisko dyrektora szko y powierza organ prowadz cy szko , który równie
odwo uje go z tego stanowiska, zgodnie z odr bnymi przepisami.

2)

Dyrektor szko y jest pracodawc i kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nieb
cych nauczycielami.

3)

Dyrektor szko y stoi na czele Rady Pedagogicznej i z mocy prawa jest jej przewodnicz cym.
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4)

Dyrektor szko y jest z mocy prawa, przewodnicz cym Zespo u Egzaminacyjnego,
odpowiedzialnym za organizacj i przeprowadzenie egzaminu maturalnego na
terenie szko y.

5)

Wnioskuje do organu prowadz cego szko o powo anie spo ecznego dyrektora
szko y lub zast pcy dyrektora szko y zgodnie z odr bnymi przepisami.

6)

Dyrektor szko y w szczególno ci:
a)

reprezentuje szko

na zewn trz,

b)

dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym szko y i ponosi
odpowiedzialno za prawid owe ich wykorzystanie,

c)

organizuje administracyjn , finansow i gospodarcz obs ug szko y,

d)

opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadz cemu arkusz organizacyjny szko y wraz z aneksami oraz inne dokumenty zwi zane
z organizacj dzia alno ci statutowej szko y,

e)

promulguje i odpowiada za prawid ow realizacj na terenie szko y zapisów prawa o wiatowego i innych aktów prawnych zwi zanych z funkcjonowaniem szko y,

f)

sprawuje nadzór pedagogiczny nad szko oraz kieruje dzia alno ci dydaktyczno-wychowawcz i opieku cz szko y,

g)

promulguje, realizuje i nadzoruje wykonanie zapisów uchwa Rady Pedagogicznej oraz wstrzymuje wykonanie uchwa Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowi zuj cym prawem,

h)

wydaje zarz dzenia reguluj ce zasady organizacji i funkcjonowania szko y,
jej organów oraz nadzoruje ich realizacj ,

i)

organizuje prac Rady Pedagogicznej, zwo uje i zamyka posiedzenia Rady
Pedagogicznej oraz odpowiada za jej prawomocne funkcjonowanie,

j)

dopuszcza do u ytku w szkole przedmiotowe programy nauczania i zatwierdza Szkoln List Programów Nauczania oraz promulguje Szkolny
Zestaw Podr czników zgodnie z odr bnymi przepisami,

k)

powo uje Komisj Rekrutacyjn oraz wyznacza jej przewodnicz cego,

l)

rozpatruje odwo ania rodziców od postanowie komisji rekrutacyjnej,

m)

sprawuje opiek nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez organizowanie dzia
prozdrowotnych,

n)

organizuje na terenie szko y pomoc psychologiczno-pedagogiczn , zgodnie
z odr bnymi przepisami,

o)

wykonuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom i
nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez szko lub placówk ,

p)

wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

q)

powo uje Szkolny Zespó Egzaminacyjny,

r)

stwarza warunki do dzia ania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzysze i innych organizacji, w szczególno ci organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest dzia alno wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szko y lub placówki,

s)

zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szko y oraz
okre la ich przydzia y czynno ci obowi zkowych i dodatkowych zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami,

6

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTA

7)

CEGO IM. POWSTA CÓW

SKICH

t)

przyznaje nagrody oraz wymierza kary porz dkowe nauczycielom, innym
pracownikom szko y i uczniom,

u)

podejmuje decyzje w sprawach przyznawania wynagrodze dodatkowych,
zgodnie z odr bnymi przepisami,

v)

wyst puje z wnioskami, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli oraz pozosta ych pracowników szko y,

w)

powo uje i odwo uje wicedyrektora szko y po zasi gni ciu opinii organu
prowadz cego lub Rady Pedagogicznej,

x)

wykonuje prawem przewidziane czynno ci zwi zane z awansem zawodowym nauczycieli i ocen pracy nauczycieli,

y)

decyduje o przyj ciu uczniów do szko y w ci gu roku szkolnego, przeniesieniu ucznia z klasy do klasy lub spe nianiu obowi zku nauki przez ucznia
poza szko oraz nadzoruje obieg informacji o spe nianiu obowi zku nauki
przez uczniów, zgodnie z odr bnymi przepisami,

z)

podejmuje decyzje o zawieszeniu ucznia w prawach oraz o skre laniu z listy uczniów szko y na podstawie uchwa y Rady Pedagogicznej, zgodnie z
odr bnymi przepisami,

aa)

przyznaje uczniom prawo do sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci, na
zasadach okre lonych w statucie szko y,

bb)

mo e ograniczy prawa przys uguj ce uczniom z uwagi na zagro enie bezpiecze stwa, ochron porz dku i zapobieganie przest pstwom, ochron
zdrowia i moralno ci lub ochron praw i wolno ci innych osób, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

cc)

wspó pracuje z organami szko y: Rad Rodziców i Samorz dem Uczniowskim na zasadach okre lonych w niniejszym statucie i regulaminach tych
organów,

dd)

wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych.

Dyrektor szko y jest odpowiedzialny za:
a)

ustalenie prawid owego podzia u zada i ustalenie odpowiedzialno ci
ród Rady Pedagogicznej i innych pracowników szko y oraz organizowanie, nadzorowanie i ocenianie pracy tych pracowników,

b)

utrzymywanie kontaktów z organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny
nad szko i organem prowadz cym szko ,

c)

doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie pracy
Rady Pedagogicznej oraz stworzenie na terenie szko y systemu zapewniania jako ci pracy zgodnie z odr bnymi przepisami,

d)

rozwój szko y oraz wykonywanie zada wynikaj cych z dzia alno ci statutowej i potrzeb rodowiska lokalnego,

e)

wspó dzia anie z instytucjami okre laj cym potrzeby w zakresie kszta cenia i doskonalenia kadr,

f)

kierowanie administracj i gospodark szko y przy pomocy pracowników
ekonomicznych i administracyjnych,

g)

wykonywanie zada zleconych przez organ prowadz cy szko i organ
sprawuj cy nadzór pedagogiczny nad szko a,

h)

zapewnianie prawid owego przebiegu sta u nauczycieli podejmuj cych
starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego oraz nadzoru nad realizacj zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie z
odr bnymi przepisami,
7
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nadzór nad realizacj zapisów odr bnych przepisów przyznaj cych nauczycielom prawa i nak adaj cych na nich obowi zki funkcjonariuszy publicznych, a w szczególno ci:
wyst puje w obronie nauczyciela, w sytuacji naruszenia jego praw
tj.: zniewa enia, naruszenia nietykalno ci cielesnej, przekupstwa
lub jego próby, czynnej napa ci, artyku owania gró b lub innej formy przemocy s ownej i fizycznej,
interweniuje w sytuacjach przyj cia przez nauczyciela korzy ci materialnej lub osobistej oraz w innych sytuacjach okre lonych w
przepisach Kodeksu Karnego jak dla funkcjonariuszy publicznych.

8)

Dyrektorowi i szko y podlegaj :
a)

nauczyciele,

b)

pedagog szkolny,

c)

4.

d)

kierownik kadr i administracji,

e)

specjalista ds. p ac,

f)

sekretarz szko y,

g)

pracownicy obs ugi szko y.

9)

Dyrektor szko y przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w
roku szkolnym, ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia alno ci szko y.

10)

Dyrektor szko y, w zakresie swoich kompetencji wydaje zarz dzenia, które wpisywane s do Ksi gi Zarz dze .

W szkole powo any jest spo eczny dyrektor szko y.
1)

5.

ówny ksi gowy,

Spo eczny Dyrektor szko y w ramach swoich kompetencji:
a)

zast puje dyrektora szko y podczas jego nieobecno ci. W tym czasie spoeczny dyrektor szko y jest bezpo rednim prze onym s bowym
wszystkich pracowników szko y; zast puje dyrektora szko y w radzie pedagogicznej; reprezentuje szko na zewn trz; prowadzi czynno ci zwi zane z nadzorem stanu technicznego budynku szko y i terenów przyszkolnych; czuwa nad bezpiecze stwem uczniów i pracowników oraz nadzoruje organizacj procesów dydaktyczno – wychowawczych i opieku czych realizowanych w szkole,

b)

wspó dzia a z dyrektorem szko y w zakresie nadzoru pedagogicznego,

c)

wspó pracuje z dyrektorem szko y w zakresie organizacji pracy szko y,

2)

Dyrektor szko y mo e zleci spo ecznemu dyrektorowi szko y realizacj innych
zada zwi zanych ze statutowymi dzia aniami szko y w tym: organizacj i funkcjonowaniem szko y, nadzorem pedagogicznym, dydaktyczno-wychowawcz i
opieku czymi zadaniami szko y oraz sprawami finansowo-ksi gowymi na podstawie upowa nienia lub polecenia.

3)

Spo eczny dyrektor szko y w mo e z w asnej inicjatywy, w porozumieniu z dyrektorem szko y, podj dzia ania zmierzaj ce do poprawy jako ci pracy szko y.

4)

Spo eczny dyrektor szko y za podj te dzia ania le ce w jego kompetencjach lub
realizowane w ramach upowa nienia odpowiada przed dyrektorem szko y.

Sk ad, uprawnienia i kompetencje Rady Pedagogicznej.
1)

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szko y w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz cych kszta cenia, wychowania i opieki.
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2)

Rada Pedagogiczna dzia a w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

3)

W sk ad Rady Pedagogicznej wchodz : dyrektor szko y jako jej przewodnicz cy i
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz inni pracownicy prowadz cy prawychowawcz na terenie szko y, w tym nauczyciele –bibliotekarze i pedagog
szkolny.

4)

Cz onkowie Rady Pedagogicznej realizuj zadania dydaktyczne, wychowawczoopieku cze, zwi zane z udzielan pomoc psychologiczno-pedagogiczn i dodatkowe dzia aj c w sta ych oraz dora nych zespo ach i komisjach szkolnych powoanych przez dyrektora szko y. Struktur i sk ad zespo ów oraz komisji ustala co
roku dyrektor szko y w porozumieniu z Rad Pedagogiczn .

5)

Kompetencje i zadania poszczególnych zespo ów i komisji szkolnych okre lone
zosta y w odr bnej dokumentacji.

6)

Sk ad osobowy poszczególnych zespo ów i komisji szkolnych ustalany jest na
podstawie indywidualnych deklaracji nauczycieli i zatwierdzany uchwa Rady
Pedagogicznej o przydziale czynno ci nauczycieli na pocz tku ka dego roku
szkolnego.

7)

Rada Pedagogiczna wy ania w drodze g osowania ze swojego grona Spo ecznego
Inspektora Pracy, którego kompetencje okre laj odr bne przepisy.

8)

W ramach Rady Pedagogicznej dzia a, powo any przez dyrektora szko y, Koordynator ds. Bezpiecze stwa.

9)

Przewodnicz cy Rady Pedagogicznej przygotowuje porz dek obrad i prowadzi
zebrania Rady Pedagogicznej.

10)

W zebraniach Rady Pedagogicznej mog bra udzia , z g osem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji, w szczególnoci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia alno wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szko y.

11)

Zebrania Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku szkolnego, w ka dym pó roczu i po zako czeniu rocznych zaj dydaktycznowychowawczych w zwi zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz w
miar bie cych potrzeb.

12)

Terminy posiedze Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny podane s w Planie
Pracy Rady Pedagogicznej, a ostateczny termin posiedze wraz z proponowanym
porz dkiem obrad podawane s przez dyrektora szko y w Ksi dze Zarz dze , co
najmniej na tydzie przed planowanym terminem obrad.

13)

Nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej mog by organizowane równie
na wniosek organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora
szko y, organu prowadz cego szko albo co najmniej 1/3 cz onków Rady Pedagogicznej. W takim przypadku przewodnicz cy Rady Pedagogicznej informuje
cz onków Rady Pedagogicznej o terminie obrad w sposób jaki uzna za najskuteczniejszy.

14)

Osoby bior ce udzia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej s zobowi zane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mog
narusza dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak e nauczycieli i innych
pracowników szko y lub placówki.

15)

Prawn form wyra enia stanowiska Rady Pedagogicznej w sprawach pozostaj cych w jej kompetencji jest uchwa a Rady Pedagogicznej.

16)

Rada Pedagogiczna w zakresie swych kompetencji podejmuje uchwa y zwyk
wi kszo ci g osów w obecno ci co najmniej po owy jej cz onków.

17)

Do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogiczne nale y:
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a)

uchwalanie zmian w zapisach statut szko y, po zasi gni ciu opinii Rady
Rodziców i Samorz du Uczniowskiego,

b)

zatwierdzanie planów pracy szko y, jej organizacji i organizacji roku
szkolnego

c)

podejmowanie uchwa w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i
promocji uczniów,

d)

podejmowanie uchwa w sprawie przyznania uczniom nieklasyfikowanym
z powodu nieobecno ci nieusprawiedliwionych prawa do zdawania egzaminów klasyfikacyjnych,

e)

podejmowanie uchwa w sprawie wyra enia zgody na promocj uczniów z
jedn ocen niedostateczn , zgodnie z odr bnymi przepisami,

f)

podejmowanie uchwa w sprawie regulaminów, procedur i instrukcji wewn trzszkolnych oraz innych aktów reguluj cych dzia alno i funkcjonowanie Rady Pedagogicznej oraz dzia alno edukacyjno-wychowawcz i
opieku cz szko y, zgodnie z ustawowymi kompetencjami,

g)

podejmowanie uchwa y w sprawie okre lenia sposobu wykorzystania
wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny nad
szko ,

h)

podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szko y,

i)

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y lub
placówki,

j)

podejmowanie uchwa w sprawach skre lenia z listy uczniów.

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej nale y:
a)

organizacja pracy szko y, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj
cyjnych i pozalekcyjnych,

lek-

b)

projekt planu finansowego szko y,

c)

wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych
wyró nie ,

d)

propozycje dyrektora szko y w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych
prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych,

e)

Program Wychowawczy Szko y i Program Profilaktyk Szkolnej,

f)

praca dyrektora szko y i innych nauczycieli zajmuj cych stanowiska kierownicze,

g)

wnioski wychowawców klas i innych pracowników szko y w sprawie
przyznawania uczniom nagród i wyró nie oraz udzielania kar,

h)

inne dziedziny wynikaj ce z przepisów szczególnych.

19)

Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej nale wszelkie sprawy i
dzia ania zwi zane z dydaktyczno-wychowawcz , opieku cz i organizacyjn
dzia alno ci szko y oraz prawo wnioskowania o odwo anie dyrektora szko y lub
innego nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.

20)

Posiedzenia Rady Pedagogicznej s protoko owane.

21)

Za protoko owanie posiedze Rady Pedagogicznej odpowiadaj stali, ustanowieni
przez Rad Pedagogiczn protokolanci RP, b
cy cz onkami Komisji Protoko u i
Wniosków RP
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22)

Protokó Rady Pedagogicznej prowadzony jest w formie elektronicznej i drukowanej.

23)

Protokó w wersji elektronicznej archiwizowany jest na no niku elektronicznym
po zako czeniu ka dego roku szkolnego i przechowywany wraz z wydrukami w
archiwum szkolnym. Wydruki protoko ów Rady Pedagogicznej z danego roku
szkolnego zszywane s w formie ksi gi.

24)

Protoko y z kolejnych posiedze Rady Pedagogicznej zawieraj :
a)

List obecno ci.

b)

Porz dek obrad z posiedze Rady Pedagogicznej,

c)

Zapis realizacji porz dku obrad posiedze Rady Pedagogicznej wraz z
przytoczon tre ci dokumentów b
cych przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej,

d)

Uchwa y Rady Pedagogicznej numerowane odr bnie w danym roku szkolnym, z podan podstaw prawn , a w wersji wydruku podpisane przez
protokolanta i przewodnicz cego Rady Pedagogicznej,

e)

List wszystkich cz onków Rady Pedagogicznej, a w wersji wydruku podpisy cz onków Rady Pedagogicznej potwierdzaj ce fakt przyj cia do wiadomo ci tre protoko ów z posiedze i podj tych uchwa Rady Pedagogicznej.

f)

Informacj o czasie rozpocz cia i zako czenia posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Sk ad, uprawnienia i kompetencje Samorz du Uczniowskiego.
1)

Samorz d Uczniowski tworz wszyscy uczniowie szko y.

2)

Samorz d Uczniowski dzia a w oparciu o Regulamin Samorz du Uczniowskiego,
który musi pozostawa w zgodzie z zapisami statutu szko y.

3)

Na czele Samorz du Uczniowskiego stoi przewodnicz cy szko y, który odpowiada za organizacj i dzia alno Samorz du Uczniowskiego.

4)

Ustalone w Regulaminie struktury i organa Samorz du Uczniowskiego s jedynymi reprezentantami ogó u uczniów.

5)

Samorz d Uczniowski mo e przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szko y wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko y, w szczególno ci dotycz cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a)

prawo do formu owania opinii o pracy nauczyciela i dyrektora szko y,

b)

prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre ci , celem i
stawianymi wymaganiami,

c)

prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu,

d)

prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie w ciwych proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania w asnych zainteresowa ,

e)

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

f)

prawo organizowania szkolnego radiow

g)

prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi,

h)

prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol opiekuna Samorz du Uczniowskiego.
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6)

Samorz d Uczniowski wspó pracuje z dyrektorem szko y i Rad Pedagogiczn w
zakresie podnoszenia jako ci pracy szko y, wspierania inicjatyw szkolnych i
promocji szko y.

7)

Samorz d Uczniowski mo e prowadzi dzia alno
Regulaminu Samorz du Uczniowskiego.

8)

Fundusze Samorz du Uczniowskiego mog by wykorzystane wy cznie na organizacj dzia
wynikaj cej z planu pracy Samorz du Uczniowskiego, organizacj
i prowadzenie dzia alno ci charytatywnej, dzia alno ci promocyjnej oraz wolontariat.

finansow zgodnie zapisami

Sk ad, uprawnienia i kompetencje Rady Rodziców.
1)

W szkole dzia a Rada Rodziców, która jest cia em skupiaj cym przedstawicieli
rodziców uczniów wspomagaj cym dzia alno szko y i reprezentuje ogó rodziców uczniów szko y oraz podejmuje dzia ania zmierzaj ce do doskonalenia
struktury dzia alno ci szko y.

2)

Rada Rodziców dzia a w oparciu o Regulamin Rady Rodziców, który musi pozostawa w zgodzie z zapisami statutu szko y.

3)

Ustalone w Regulaminie struktury i organa Rady Rodziców s jedynymi reprezentantami ogó u rodziców.

4)

Rada Rodziców mo e wyst powa do Rady Pedagogicznej i dyrektora szko y z
wnioskami i opiniami dotycz cymi wszystkich spraw szko y.

5)

Do zada Rady Rodziców nale

w szczególno ci:

a)

pobudzanie i organizowanie form aktywno ci rodziców na rzecz wspomagania realizacji zada i celów szko y,

b)

gromadzenie funduszy s
cych wspieraniu dzia alno ci szko y, a tak e
ustalanie zasad u ytkowania tych funduszy,

c)

zapewnienie rodzicom wp ywu na dzia alno
ganami szko y,

d)

uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kszta cenia swych
dzieci,

e)

uchwalanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
zgodnie z odr bnymi przepisami,

f)

opiniowanie Szkolnej Listy Podr czników,

g)

opiniowanie pracy nauczycieli w procesie dokonywania oceny dorobku
zawodowego,

h)

opiniowanie pracy nauczyciela za okres sta u zwi zanego z awansem zawodowym,

i)

opiniowanie projektu planu finansowego szko y,

j)

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub wychowania szko y,

k)

opiniowanie pracy dyrektora szko y.

szko y we wspó pracy z or-

6)

Rada Rodziców wspó pracuje z dyrektorem szko y w zakresie podnoszenia jakoci pracy szko y, poprawy jej bazy materialnej, wspierania inicjatyw szkolnych,
organizowania imprez szkolnych i promocji szko y.

7)

Rada Rodziców prowadzi sw dzia alno
sami.
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Fundusze Rady Rodziców mog by wykorzystane na organizacj i prowadzenie
zaj pozalekcyjnych, ró nych form opieki nad dzie mi i m odzie , organizowanie imprez szkolnych oraz na popraw bazy materialnej szko y.

Organizacja szko y
1.

Dokumenty i regulaminy obowi zuj ce na terenie szko y
1)

Statut Szko y

2)

Dokumenty reguluj ce dzia alno
szko y:

3)

4)
2.

dydaktyczno-wychowawcz i opieku cz

a)

Arkusz Organizacyjny Szko y,

b)

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

c)

Protokolarz Rady Pedagogicznej,

d)

Ksi gi Zarz dze Dyrektora Szko y,

e)

Roczny Plan Pracy Szko y,

f)

Szkolny Kalendarz Roku Szkolnego

g)

Roczny Plan Pracy Rady Pedagogicznej wraz z Rocznym Przydzia em
Czynno ci Dodatkowych,

h)

Plan Nadzoru Pedagogicznego,

i)

Przedmiotowy System Oceniania,

j)

Wewn trzszkolna Procedura Egzaminu Maturalnego,

k)

Szkolny Zestaw Programów,

l)

Szkolna Lista Podr czników,

m)

Szkolny System Zapewniania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

n)

Szkolna Procedura Rekrutacyjna,

o)

Regulamin pracy biblioteki szkolnej.

Regulaminy i zasady BHP.
a)

Regulaminy pracowni szkolnych,

b)

Regulamin pracy biblioteki szkolnej,

c)

Regulaminy obiektów sportowych,

d)

Procedury zachowa w sytuacjach awaryjnych, zagro enia zdrowia lub ycia,

Inne dokumenty i regulaminy, zgodnie z odr bnymi przepisami.

System edukacyjny szko y.
1)

Formami pracy szko y s :
a)

zaj cia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowolekcyjnym,

b)

zaj cia dydaktyczne realizowane w systemie mi dzyoddzia owym.

c)

zaj cia dydaktyczne realizowane w grupach oddzia owych

d)

indywidualne zaj cia dydaktyczne i specjalistyczne organizowane w
zwi zku z udzielan uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczn .

2)

Obowi zkowe zaj cia edukacyjne w szkole rozpoczynaj si o godz. 7.10 i ko cz
o godz. 15.00.

3)

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
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4)

Godzina indywidualnych zaj specjalistycznych organizowanych w zwi zku z
udzielan uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczn trwa 60 minut.

5)

Rok szkolny dzieli si na dwa pó rocza.

6)

Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj dydaktycznych, przerw wi tecznych
oraz ferii zimowych i letnich okre laj odr bne przepisy. Na ich podstawie Rada
Pedagogiczna opracowuje Szkolny Kalendarz Roku Szkolnego, ka dorazowo
uwzgl dniaj cy terminy trwania pierwszego i drugiego pó rocza.

7)

Szczegó ow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la arkusz organizacyjny szko y opracowany przez dyrektora szko y, na
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szko y. Arkusz organizacyjny
zatwierdza organ prowadz cy szko zgodnie z odr bnymi przepisami.

8)

W arkuszu organizacyjnym szko y zamieszcza si w szczególno ci liczb pracowników szko y, ogóln liczb godzin przedmiotów, zaj obowi zkowych i zaj
dodatkowych oraz innych zaj pozalekcyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadz cy szko .

9)

Organizacj sta ych obowi zkowych i nieobowi zkowych zaj dydaktycznowychowawczych okre la tygodniowy rozk ad zaj ustalony przez dyrektora
szko y na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzgl dnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

10)

Szko a dokonuje podzia u oddzia ów na zaj cia w grupach, dla których z tre ci
programu nauczania wynika konieczno prowadzenia przez uczniów wicze
laboratoryjnych, zgodnie z odr bnymi przepisami.

11)

Szko a organizuje nauk j zyków obcych nowo ytnych, zaj wychowania fizycznego, wychowania do ycia w rodzinie oraz innych zaj edukacyjnych w grupach
oddzia owych lub mi dzyoddzia owych wg potrzeb i zgodnie z odr bnymi przepisami.

12)

Nauka przedmiotów realizowanych wed ug programu podstawowego, rozszerzonego, przedmiotów uzupe niaj cych i uzupe niaj cych przedmiotów dodatkowych, dla których nie okre lono podstawy programowej oraz innych przedmiotów obj tych szkolnym planem nauczania odbywa si w szkole, w systemie
klasowo-lekcyjnym, w oddzia ach, grupach oddzia owych lub, za zgod organu
prowadz cego szko , w grupach mi dzyoddzia owych.

13)

W szkole realizowane s przedmioty wed ug rozszerzonego programu nauczania:
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, j zyk angielski, j zyk polski, matematyka, wiedza o spo ecze stwie.

14)

W szkole realizowane s przedmioty uzupe niaj ce: historia i spo ecze stwo oraz
przyroda.

15)

W szkole realizowane s uzupe niaj ce przedmioty dodatkowe, dla których nie
okre lono podstawy programowej: j zyk aci ski, fizyka medyczna, obs uga
komputerowych programów in ynierskich, matematyka praktyczna.

16)

W szkole prowadzi si nauk j zyków obcych nowo ytnych: j zyka angielskiego,
zyka hiszpa skiego, j zyka niemieckiego, j zyka rosyjskiego i j zyka francuskiego.

17)

Nauka j zyków obcych nowo ytnych odbywa si w szkole w grupach mi dzyoddzia owych, z podzia em na stopie zaawansowania nauki j zyka obcego nowoytnego.

18)

Okre la si cztery poziomy zaawansowania nauki j zyka obcego nowo ytnego:
a)

pocz tkowy (na podstawie programu podstawowego - IV.0),

b)

podstawowy (wg programu podstawowego – IV.1p),

c)

zaawansowany (na podstawie programu podstawowego – IV.1p),
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rozszerzony (na podstawie programu rozszerzonego – IV.1r)

19)

Decyzj o utworzeniu oddzia u szkolnego, grupy oddzia owej lub grupy mi dzyoddzia owej, w których realizowany jest zestaw przedmiotów rozszerzonych i
przedmiotów uzupe niaj cych w tym uzupe niaj cych przedmiotów dodatkowych, dla których nie okre lono podstawy programowej, podejmuje dyrektor
szko y, w terminie okre lonym w odr bnych przepisach.

20)

Przydziale przedmiotów realizowanych w oddzia ach, grupach oddzia owych lub
grupach mi dzyoddzia owych, wed ug podstawowego lub rozszerzonego programu nauczania oraz przedmiotów dodatkowych, w tym uzupe niaj cych
przedmiotów dodatkowych, dla których nie okre lono podstawy programowej,
decyduje dyrektor szko y po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego.

21)

Decyzj w sprawie wyboru oddzia u, w której realizowany jest proponowany w
ofercie szko y zestaw przedmiotów rozszerzonych i uzupe niaj cych, w tym uzupe niaj cych przedmiotów dodatkowych dla których nie okre lono podstawy
programowej, j zyków obcych i grup zaawansowania nauki j zyków obcych podejmuje kandydat w trakcie rekrutacji do szko y, prowadzonej zgodnie z odr bnymi przepisami.

22)

W trakcie nauki w szkole istnieje mo liwo dokonania przez ucznia zmiany oddzia u, w którym realizowany jest zestaw przedmiotów rozszerzonych i uzupe niaj cych, w tym uzupe niaj cych przedmiotów dodatkowych dla których nie
okre lono podstawy programowej, po uzupe nieniu ró nic programowych na zasadach okre lonych w statucie szko y. Decyzj w tej sprawie podejmuje dyrektor
szko y na wniosek zainteresowanego ucznia lub rodzica.

23)

Ró nice programowe wynikaj ce z przej cia ucznia z klasy do klasy lub przyj cia
do liceum z innej szko y, w sytuacji w której przedmiot nie by realizowany w
klasie / szkole, z której ucze przechodzi, ucze zobowi zany jest uzupe ni w
formie egzaminu klasyfikacyjnego na warunkach okre lonych w statucie szko y.

24)

Ró nice programowe wynikaj ce z przej cia ucznia z klasy do klasy lub przyj cia
do liceum z innej szko y, w sytuacji w której przedmiot by realizowany w klasie /
szkole, z której ucze przechodzi, ale na innym poziomie nauczania, ucze zobowi zany jest uzupe ni w formie okre lonej przez nauczyciela przedmiotu, przy
czym:
a)

nauczyciel okre la w porozumieniu z uczniem, okresy, zakres materia u i
formy do zaliczenia uwzgl dniaj c bie cy stan realizacji programu nauczania oraz mo liwo ci ucznia,

b)

ucze zobowi zany jest do uzupe nienia ró nic programowych w ramach
zaj edukacyjnych lub na zaj ciach dodatkowych w formach i na zasadach
okre lonych w PSO i ZWO.

c)

ucze ma prawo zwróci si do nauczyciela przedmiotu o pomoc w uzupe nieniu ró nic programowych . O formie i zakresie udzielanej pomocy
decyduje nauczyciel,

d)

dyrektor szko y, na wniosek zainteresowanego ucznia lub jego rodzica,
mo e dokona wyd enia okresu uzupe nienia ró nic programowych,
jednak nie d ej ni do ko ca cyklu nauczania.

25)

Ucze , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ma obowi zek kontynuowania nauki jednego j zyka obcego nowo ytnego, którego uczy si w gimnazjum.

26)

Uczniowie mog by zwolnieni z nauki jednego j zyka obcego nowo ytnego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Zasady zwalniania uczniów z nauki drugiego j zyka obcego nowo ytnego okre lone s w statucie szko y.

27)

Po rozpoznaniu oczekiwa rodowiska lokalnego szko a mo e wprowadzi do
swojej oferty edukacyjnej inne ni wymienione wy ej przedmioty rozszerzone,
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dodatkowe lub dodatkowe uzupe niaj ce oraz j zyki obce nowo ytne. Decyzj w
tej sprawie podejmuje dyrektor szko y po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego.
28)

Organizacja nauczania w szkole w podziale na oddzia y, grupy mi dzyoddzia owe
i grupy wewn trzklasowe zawarta jest w szkolnych planach nauczania i arkuszu
organizacyjnym szko y, zatwierdzanym przez organ prowadz cy szko .

29)

W szkole organizowane s zaj cia z religii.

30)

a)

Na terenie szko y odbywaj si lekcje religii katolickiej, za lekcje innych
religii organizowane s , na podstawie podpisanego porozumienia, zgodnie
z odr bnymi przepisami.

b)

Zaj cia z religii nie s obowi zkowe.

c)

Na pocz tku nauki w szkole uczniowie (a w przypadku uczniów niepe noletnich, ich rodzice) sk adaj u katechety deklaracje o woli uczestnictwa w
lekcjach religii organizowanych na terenie szko y, za w przypadku woli
uczestnictwa w zaj ciach religii innej ni organizowanej na terenie szko y
uczniowie (a w przypadku uczniów niepe noletnich, ich rodzice) sk adaj u
dyrektora szko y stosown deklaracj .

d)

Na podstawie z onych deklaracji dyrektor szko y sporz dza list
uczniów, którzy nie zadeklarowali ch ci uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych przez szko (dla celów statystycznych).

e)

Uczniowie, którzy nie zadeklarowali uczestnictwa w zaj ciach religii, której nauka organizowana jest na terenie szko y, na wniosek rodziców mog
by zwalniani do domu, pod warunkiem, e w tygodniowym planie lekcji,
obowi zuj cym zainteresowanych uczniów, lekcje te odbywaj si na
pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w danym dniu. W pozosta ych
przypadkach uczniowie ci sp dzaj w czytelni lub bibliotece szkolnej pod
opiek nauczyciela bibliotekarza

f)

Danych na temat uczestnictwa uczniów w lekcji religii nie udost pnia si
osobom trzecim.

g)

Uczniom ucz szczaj cym na lekcje religii organizowane przez szko nauczyciel religii wpisuje oceny w szkolnej dokumentacji przebiegu nauczania
(oceny cz stkowe, roczne, ko cowe). Oceny roczne zostaj wpisane na
wiadectwo szkolne (promocyjne lub uko czenia szko y) zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

h)

Uczniom ucz szczaj cym na lekcje religii poza szko oceny pó roczne,
roczne lub ko cowe zostaj wpisane na wiadectwie szkolnym na podstawie za wiadczenia wydanego przez nauczyciela religii, pod warunkiem, e
pomi dzy organem prowadz cym szko a danym ko cio em (zwi zkiem
wyznaniowym) zosta o podpisane porozumienie, o którym mowa w odbnych przepisach. W przypadku braku takiego porozumienia ucze nie
mo e ubiega si o wpisanie oceny z religii na wiadectwie szkolnym.

i)

Uczniowie ucz szczaj cy na lekcje religii poza szko zobowi zani s do
enia stosownych za wiadcze o otrzymanej ocenie pó rocznej, rocznej
lub ko cowej do wychowawcy klasy najpó niej na trzy dni przed planowanym terminem konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w celu
wliczenia oceny z tych zaj do redniej ocen rocznych.

j)

Ocena z religii nie ma wp ywu na promocj , ale jest wliczana do redniej
arytmetycznej przedmiotów obowi zkowych i ma wp yw na uzyskanie
promocji (uko czenia szko y) z wyró nieniem.

k)

Szczegó owe zasady organizacji zaj

W szkole istnieje mo liwo

z religii okre laj odr bne przepisy.

zorganizowania zaj
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a)

Na pocz tku nauki w szkole uczniowie (a w przypadku uczniów niepe noletnich, ich rodzice) sk adaj u dyrektora szko y deklaracje o woli uczestnictwa w lekcjach etyki.

b)

Sk adane deklaracje obowi zuj przez ca y okres nauki w szkole z mo liwo ci ich zmiany.

c)

Zaj cia z etyki nie s obowi zkowe.

d)

Ocena z etyki nie ma wp ywu na promocj , ale jest wliczana do redniej
arytmetycznej przedmiotów obowi zkowych i ma wp yw na uzyskanie
promocji (uko czenia szko y) z wyró nieniem.

e)

Zasady organizacji zaj
odr bne przepisy.

z etyki przez szko

lub na terenie szko y okre la-

W szkole organizowane s zaj cia z wychowania do ycia w rodzinie.
a)

Udzia w zaj ciach wychowanie do ycia w rodzinie jest obowi zkowy,
chyba e uczniowie (a w przypadku uczniów niepe noletnich, ich rodzice)
w terminie do 15 wrze nia ka dego roku szkolnego, w formie pisemnej dyrektorowi szko y rezygnacj z uczestnictwa w tych zaj ciach

b)

W ka dym roku szkolnym nauczyciel, któremu powierzono obowi zku nauczyciela wychowania do ycia w rodzinie wraz z wychowawc klasy organizuje spotkania informacyjne z rodzicami uczniów niepe noletnich i
uczniami pe noletnimi, podczas których przedstawia pe
informacj o
celach i tre ciach realizowanego programu nauczania, podr cznikach
szkolnych oraz rodkach dydaktycznych.

c)

Zaj cia, o których mowa nie podlegaj ocenie i nie wp ywaj na promocj
ucznia do klasy programowo wy szej ani na uko czenie szko y przez
ucznia

d)

Informacji o ucz szczaniu, b
nieucz szczaniu przez ucznia na zaj cia
wychowania do ycia w rodzinie nie odnotowuje si w arkuszu ocen, ani
na wiadectwie szkolnym.

W szkole organizowane s dodatkowe zaj cia pozalekcyjne.
a)

Zaj cia pozalekcyjne odbywaj si na terenie szko y lub poza ni w terminach indywidualnie ustalonych przez zainteresowanych uczniów wed ug
harmonogramu zawartego w Rocznym Planie Pracy WychowawczoDydaktycznej i Opieku czej Szko y.

b)

Celem zaj dodatkowych jest zapewnienie rozwoju intelektualnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa , umo liwienie uzupe nienia posiadanych wiadomo ci.

c)

Zaj cia mog by prowadzone w grupach oddzia owych, mi dzyoddzia owych i mi dzy klasowych, a tak e w formie wycieczek i wyjazdów.

d)

O zorganizowaniu wszelkich zaj nadobowi zkowych decyduje dyrektor
na podstawie pisemnych zg osze uczniów, rodziców lub nauczycieli.

System wychowawczy i opieku czy szko y.
1)

Wychowanie stanowi integraln i niezwykle wa
cz
dzia alno ci szko y. Jest
to proces, którego podmiotem jest ucze i polega na wspieraniu wychowanków
w kszta towaniu ich w asnej wiadomo ci moralnej, sam za powinien by dla
nich autorytetem i doradc . Dzia ania podejmowane przez szko w ramach szeroko poj tego wychowania opisane s w Programie Wychowawczym Szko y.

2)

Jednym z najwa niejszych zada wychowawczych, wspólnym dla wszystkich zaedukacyjnych, jest tworzenie atmosfery przyja ni, mi ci do rodziny, szacunku dla lokalnych i ogólnonarodowych tradycji oraz oddzia ywanie maj ce na celu
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kszta towanie postawy odpowiedzialno ci uczniów za siebie oraz wspó odpowiedzialno ci uczniów za spo eczno ci, których s oni cz onkami.
3)

Pierwotne i naturalne prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci maj
rodzice, na których spoczywa podstawowy obowi zek wychowawczy i obowi zek zapewnienia i godnych warunków ycia i funkcjonowania w spo eczno ci.
Nauczyciele wspomagaj rodziców w dziedzinie wychowania i s wspó odpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowo ci m odego cz owieka.

4)

Ucze , jako podmiot wychowania pozostaje w centrum zainteresowa wychowawczo-edukacyjnych nauczycieli. Nikt nie mo e mu odebra , ani ograniczy jego
naturalnego prawa do poszanowania jego osoby i nale nego mu szacunku.

5)

Wszelkie dzia ania dyrektora szko y, wychowawców i nauczycieli maj na celu
ciwie poj te dobro ucznia, jego wszechstronny rozwój intelektualny i kszta towanie jego moralno ci.

6)

Ka dy wychowawca powinien by dla m odzie y wzorem, doradc , a nade
wszystko autorytetem. Powinna go cechowa wysoka kultura osobista i nienaganna moralno .

7)

Wychowawca w celu lepszego poznania ucznia oraz w trosce o jego dobro ma obowi zek kontaktowania si z nauczycielami ucz cymi i pedagogiem szkolnym.

8)

Aby ucze móg w pe ni rozwija w asn osobowo i kszta towa swój charakter
musi podlega wymogom okre lonym, jako jego prawa i obowi zki, w tym celu
wychowawcy i nauczyciele przedmiotu zapoznaj go z zasadami i wymaganiami,
jakie obowi zuj w szkole stosownie do zapisów statutu i odpowiednich regulaminów, w tym celu nauczyciel przedmiotu na pierwszych zaj ciach jest zobowi zany do poinformowania uczniów o przyj tych wymaganiach edukacyjnych i zasadach wychowawczych oraz o sposobie sprawdzania i oceniania osi gni edukacyjnych uczniów. Zasady, o których mowa powinny by przedstawione i omówione w formie zrozumia ej dla ucznia, a w przypadku zg oszonych niejasno ci
nauczyciel jest zobowi zany wyja ni uczniom zaistnia e w tpliwo ci.

9)

Maj c na uwadze nadrz dny cel wychowania m odego cz owieka i wiadomego
obywatela, szko a wspó pracuje z rodzicami, dlatego zobowi zuje si rodziców
do czuwania nad post pami i postaw swoich dzieci.

10)

Nauczyciele i wychowawcy realizuj w ramach zaj
cz ce regionu, jego historii i specyfiki.

11)

Szko a w cza si w prace na rzecz rodowiska lokalnego poprzez wspó udzia w
imprezach okoliczno ciowych i pracach na rzecz lokalnego rodowiska.

12)

Samorz d Uczniowski jest jednym z organów funkcjonuj cych na terenie szko y
na mocy zapisów statutu, który ma wp yw na jego prac . Dzi ki samorz dno ci
uczniowie ucz si podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialno ci za
nie, kreatywno ci, wspó ycia spo ecznego i odpowiedzialno ci za innych.

13)

Ka dy cz onek spo eczno ci szkolnej jest zobowi zany przyczynia si do kultywowania i propagowania tradycji szko y.

14)

Spo eczno szkolna czci i oddaje nale ne honory symbolom pa stwa polskiego,
symbolom religijnym i sztandarowi szko y.

15)

Szacunek dla wa nych wydarze w yciu spo eczno ci szkolnej uczniowie wyraaj poprzez udzia w organizowanych uroczysto ciach.

16)

Spo eczno szkolna czci imi patrona szko y – Powsta ców skich i pog bia
swoja wiedz na ten temat na zaj ciach edukacyjnych i zaj ciach dodatkowych.

17)

Szko a w trosce o istniej ce szkolne tradycje dba w szczególny sposób o propagowanie szko y w rodowisku lokalnym.
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18)

Szko a realizuje zasad integralno ci zada edukacyjnych z celami wychowawczymi, czemu s
wycieczki naukowe i turystyczne.

19)

Maj c na uwadze edukacj dla integracji europejskiej szko a uczestniczy w europejskich programach edukacyjnych i organizuje wymian m odzie y w ramach
wspó pracy ze szko ami partnerskimi.

20)

W trosce o edukacj m odzie y ku demokracji, maj c na wzgl dzie zapoznawanie
uczniów z mechanizmami demokratycznego, wiadomego podejmowania decyzji
i odpowiedzialno ci za nie, na terenie szko y dzia a Samorz d uczniowski, do którego co roku odbywaj si w pe ni demokratyczne wybory poprzedzane kampani wyborcz .

21)

Bior c pod uwag wychowanie i edukacj cz owieka wiadomego swego yciowego powo ania, pomagaj c mu w rozbudzeniu w asnych ambicji i sprecyzowaniu yciowych celów szko a organizuje spotkania z uczniami klas programowo
najwy szych, zaznajamiaj c ich z mo liwo ciami przesz ej edukacji i na bie co
prowadzi si w szkole akcj preorientacyjn dla ca ej m odzie y.

22)

Realizuj c zadania wychowawcze szko a dba o edukacj prorodzinn wychowanków. W tym zakresie szko a organizuje nieobowi zkowe, dodatkowe zaj cia, na
których realizowany jest program „Wychowanie do ycia w rodzinie”. Stosownie
do obowi zuj cych przepisów w imieniu uczniów niepe noletnich chc cych
uczestniczy w tego typu zaj ciach, pisemn wol uczestnictwa w nich wyra aj
rodzice, a w przypadku uczniów pe noletnich, tak deklaracj sk adaj zainteresowani uczniowie.

23)

Maj c na uwadze utrzymywanie wi zi szkolnych oraz szacunek nale ny pracownikom szko y i osobom dla niej zas onych za ich wysi ek i prac spo eczno
uczniowska wespó z gronem pedagogicznym piel gnuje zwyczaj utrzymywania
kontaktów z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szko y poprzez zapraszanie ich na imprezy szkolne oraz poprzez wysy anie do nich ycze wi tecznych.

24)

Istotnymi elementami dzia
wychowawczych szko y s przedsi wzi cia maj ce
na celu wzrost wiadomo ci uczniów na temat szeroko poj tego zdrowego stylu
ycia oraz przeciwdzia ania agresji i przemocy. Odbywa si to w ramach Programu Profilaktyki, usportowienia m odzie y i godzin z wychowawc .

25)

Szko a organizuje w ramach organizowanego doradztwa zawodowego zaj cia
maj ce na celu przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku
dalszego kszta cenia.
a)

Zaj cia o preorientacji zawodowej s prowadzone w ramach zaj godzina
z wychowawc przez wychowawc klasy podejmuj cego przedmiotowe
dzia ania zgodnie z tematyk za on w programie wychowawczym szkoy i rocznych planach nauczania godziny z wychowawc oraz:
w klasach pierwszych w ramach zaj
oraz wiedza o spo ecze stwie,

podstawy przedsi biorczo ci

w klasach trzecich, w miar mo liwo ci organizacyjnych, klasie
trzeciej realizowane s zaj cia z doradc zawodowym dla zainteresowanych uczniów, w formie zaj dodatkowych, wyjazdów , spotka i wyk adów.
b)

Do zada nauczyciela realizuj cego na terenie szko y zadania doradcy zawodowego nale y w szczególno ci:
systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów w zakresie przedmiotowych oraz pomoc w planowaniu kszta cenia i kariery
zawodowej;
gromadzenie, aktualizacja i udost pnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych w ciwych dla danego poziomu kszta cenia;
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wskazywanie uczniom i rodzicom dodatkowych róde informacji
dotycz cych: rynku pracy, trendów rozwojowych w wiecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnie i talentów przy wykonywaniu przysz ych zada zawodowych, instytucji i
organizacji wspieraj cych funkcjonowanie osób niepe nosprawnych
w yciu codziennym i zawodowym, alternatywnych mo liwo ci
kszta cenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów
niedostosowanych spo ecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
prowadzenie grupowych zaj aktywizuj cych, przygotowuj cych
uczniów do wiadomego planowania kariery i podj cia roli zawodowej;
koordynowanie dzia alno ci informacyjno-doradczej prowadzonej
przez szko ;
wspieranie w dzia aniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotka szkoleniowo-informacyjnych, udost pnianie informacji i materia ów do pracy z uczniami;
wspó praca z pozosta ymi nauczycielami funkcjonuj cymi w ramach rady pedagogicznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem nauczycieli tworz cych szkolny zespó wychowawczy, w zakresie zapewnienia ci
ci dzia
wewn trzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego, realizacji dzia
z zakresu przygotowania uczniów
do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szko y i programie profilaktyki;
wspó praca z instytucjami wspieraj cymi wewn trzszkolny system
doradztwa zawodowego, w szczególno ci z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
26)

Zasady uczestnictwa w wycieczkach i wyjazdach szkolnych – Regulamin Wycieczek i Wyjazdów Szkolnych.
a)

Wszelkie wyjazdy m odzie y szkolnej traktowane s jako wycieczki i
wymagaj stosownych czynno ci formalno-prawnych.

b)

W zakresie czynno ci formalno-prawnych przewiduje si : przygotowanie odpowiednich dokumentów w tym zgody rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych, uzyskanie zatwierdzenia karty wycieczki wraz ze szczegó owym programem i listy jej uczestników przez dyrektora szko y oraz z enie ich w sekretariacie szko y.

c)

Dla ka dej wycieczki dyrektor szko y wyznacza kierownika wycieczki i na
jego wniosek opiekunów grup wycieczkowych.

d)

Terminy wycieczek turystyczno-krajoznawczych s zaplanowane na pocz tku roku szkolnego, ka dorazowo w terminie do ko ca wrze nia i wpisane do harmonogramu wycieczek szkolnych b
cych za cznikiem do
rocznego planu pracy szko y. Terminy te s wi ce i nie ulegaj przesuni ciu.

e)

Nie przewiduje si organizowania adnych wyjazdów turystycznokrajoznawczych i naukowych w okresie przeprowadzania egzaminów maturalnych i w okresach klasyfikacyjnych, za wyj tkiem wymiany mi dzynarodowej.

f)

W przypadku, gdy klasa nie zaplanuje w wy ej wymienionym terminie wycieczki turystyczno-krajoznawczej nie ma mo liwo ci zg oszenia woli wyjazdu w ci gu roku szkolnego.
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Kompetencje kierownika wycieczki.
Kierownikiem wycieczki mo e by osoba posiadaj ca odpowiednie
kwalifikacje.
Osob odpowiedzialn za wszystkie sprawy zwi zane z wycieczk
jest kierownik wycieczki.
Kierownik wycieczki reprezentuje grup wycieczkow wobec osób
trzecich nadzoruje kontakty uczestników wycieczki z osobami trzecimi.
Kierownik wycieczki sprawuje kontrol nad stron formalnoorganizacyjn (dokumentacja wycieczki: karta wycieczki, lista
uczestników, o wiadczenia rodziców, umowy wynajmu i in.) oraz
finansow wycieczki.
Kierownik wycieczki podczas ogólnego spotkania z uczestnikami
wycieczki przed wyjazdem zobowi zany jest do zapoznania jej
uczestników z regulaminem wycieczki, programem wycieczki i zasadami BHP. Nadzoruje sposób przypomnienia zasad obowi zuj cych na wycieczce, okre la czas i miejsce zawi zania i rozwi zania
wycieczki i informuje o tym rodziców uczestników wycieczki.
Kierownik wycieczki wyra a zgod na uczestnictwo w wycieczce
uczestnika wymagaj cego indywidualnej opieki.
Do kompetencji kierownika wycieczki nale : wytyczenie trasy wycieczki, zapewnienie w ciwej opieki uczestnikom wycieczki podczas jej trwania, opracowanie szczegó owego programu wycieczki
na ka dy dzie wycieczki, okre lenie czasu przeznaczonego na realizacj poszczególnych punktów planu wycieczki, zaplanowanie i
zorganizowanie imprez towarzysz cych wycieczce oraz pe
odpowiedzialno za sprawy podró y, zakwaterowania i wy ywienia.
Kierownik wycieczki zabezpiecza materialny byt uczestników wycieczki, utrzymuje kontakt z organizatorem wycieczki i rodzicami
uczniów, nadzoruje sposób przechowywania przedmiotów wartociowych, zabezpiecza rodki medyczne pierwszej pomocy oraz
nadzoruje ich wydawanie.
Kierownik podejmuje dzia ania dyscyplinuj ce uczestników wycieczki, jak równie wyci ga – zachowuj c zasady poszanowania
godno ci i kultury osobistej oraz przepisy BHP – konsekwencje wobec uczestników wycieczki w sytuacjach tego wymagaj cych.
Kierownik wycieczki informuje dyrektora szko y i rodziców ucznia
o wykroczeniach, jakich dopu ci si on w czasie trwania wycieczki
(celowe zniszczenie cudzej w asno ci, prowokowanie lub aktywny
udzia w bójce, kradzie , picie alkoholu, za ywanie narkotyków, palenie tytoniu).
Kierownik wycieczki mo e anulowa decyzj opiekuna grupy wycieczkowej.

h)

Kompetencje opiekunów grup wycieczkowych.
Opiekunem wycieczki mo e by nauczyciel zatrudniony w szkole.
Bezpo redni nadzór nad uczestnikami wycieczki podczas ca ego jej
trwania, sprawuj opiekunowie wycieczki, ramach przydzielonych
im grup wycieczkowych, stosownie do obowi zuj cych przepisów.
Opiekunowie grup wycieczkowych w momencie zawi zania wycieczki (lub innym dogodnym, ale na pocz tku wycieczki) zobowi 21
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zani s do przypomnienia jej uczestnikom zasad obowi zuj cych
podczas jej trwania.
Do kompetencji opiekunów grup wycieczkowych nale : opieka nad
przydzielonymi uczestnikami wycieczki podczas jej trwania, organizowanie czasu uczestnikom wycieczki, w ramach przydzielonych
grup, zgodnie z harmonogramem ustalonym w programie wycieczki, udzielanie – zachowaniem pe nej kontroli i wszelkich zasad BHP
– indywidualnych zwolnie od wykonywania poszczególnych punktów wynikaj cych z programu wycieczki, organizowanie sposobu
przechowywania przedmiotów warto ciowych (pieni dze, bi uteria, dokumenty) oraz dysponowanie rodkami medycznymi pierwszej pomocy.
W sprawach zwi zanych z organizacj wycieczki opiekunowie grup
wycieczkowych podporz dkowani s kierownikowi wycieczki i zobowi zani do wykonywania jego polece .
Opiekunowie wycieczki maja prawo interweniowa u kierownika
wycieczki w sprawach zwi zanych z realizacj poszczególnych
punktów programu wycieczki oraz do zg aszania kierownikowi
wszelkich uwag i wniosków zwi zanych z organizacj wycieczki, a
w szczególno ci dotycz cych: zachowania uczestników wycieczki,
spraw zwi zanych z zakwaterowaniem i wy ywieniem oraz sytuacji
wyj tkowych zagra aj cych bezpiecze stwu lub yciu.
i)

Kompetencje osób uczestnicz cych w wycieczce.
Uczestnikami wycieczki mog by uczniowie szko y lub osoby, których obecno na wycieczce zosta a zatwierdzona na li cie uczestników wycieczki przez dyrektora szko y.
Uczestnicy wycieczki wymagaj cy indywidualnej opieki (np. za ywaj cy specjalistyczne leki) pozostaj pod specjaln opiek opiekuna grupy wycieczkowej. O dzia aniach zwi zanych z ich stanem
zdrowia (np. za ywaniem leków) zobowi zani s poinformowa
kierownika grupy wycieczkowej.
Uczestnicy wycieczki zobowi zani s do posiadania przy sobie wa nych dokumentów stwierdzaj cych to samo (legitymacja szkolna,
a w przypadku osób pe noletnich dodatkowo dowód osobisty, a w
sytuacji tego wymagaj cej paszport), posiadania wa nych dokumentów upowa niaj cych do przejazdów lub wej (bilet, karnet) –
zgodnie z wcze niejszymi uzgodnieniami, zabezpieczenia odpowiednich rodków finansowych, w kwocie wcze niej uzgodnionej.
Osoby uczestnicz ce w wycieczce zobowi zane s do wykonywania
polece kierownika wycieczki lub osób przez niego upowa nionych
(opiekunów wycieczki).
Uczestnicy wycieczki maj prawo do interwencji u opiekunów grupy wycieczkowej w sprawach zwi zanych z realizacj poszczególnych punktów programu wycieczki oraz s zobowi zani do zg aszania im wszelkich uwag i wniosków zwi zanych z organizacj wycieczki, a w szczególno ci dotycz cych: zachowania uczestników
wycieczki, spraw zwi zanych z zakwaterowaniem i wy ywieniem
oraz sytuacji wyj tkowych zagra aj cych bezpiecze stwu lub yciu.

j)

Obowi zki i kompetencje rodziców uczestników wycieczki.
Rodzice zobowi zani s do osobistego dowozu ucznia na miejsce
zawi zania wycieczki i odebrania go w miejscu jej rozwi zania bez
wzgl du na wiek dziecka.
22
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Rodzice mog z
pisemne o wiadczenie o sposobie i formie dojazdu dziecka na miejsce zbiórki i powrocie do domu ponosz c tym
samym pe
odpowiedzialno za jego bezpiecze stwo.
Wobec nieobecno ci rodzica na miejscu rozwi zania wycieczki lub
przy braku pisemnej informacji o sposobie powrotu dziecka do domu kierownik wycieczki lub opiekun odprowadza (odwozi) dziecko
do miejsca jego zamieszkania na koszt rodziców.
Rodzice ponosz pe ne koszty strat, jakie mog yby powsta podczas
trwania wycieczki z winy jego dziecka.
W uzasadnionych przypadkach, na danie kierownika wycieczki,
rodzice ucznia maj obowi zek osobistego odebrania go z miejsca
aktualnego pobytu. W takim przypadku ucze nie ma prawa do
zwrotu poniesionych kosztów wycieczki.
W przypadku, gdy rodzice odmówi udzielenia zgody na udzia
dziecka w organizowanej imprezie, ewentualnie stwierdzi, e nie
jest w stanie zapewni dowozu (odwozu) dziecka z miejsca zbiórki
lub nie wyrazi zgody na samodzielny dojazd dziecka na miejsce
zbiórki albo samodzielny jego powrót z miejsca rozwi zania wycieczki, ucze nie bierze udzia u w organizowanej imprezie. Ucze
taki uczestniczy w zaj ciach szkolnych z klas równoleg wyznaczon przez dyrektora szko y.
Rodzice maj obowi zek poinformowania kierownika wycieczki o
stanie zdrowia dziecka. Udzielone informacje traktowane s jako
poufne.
Rodzice uczestników wycieczki zobowi zani s do z enia pisemnej zgody na konieczne, ratuj ce zdrowie i ycie dziecka zabiegi
medyczne w zaistnia ych sytuacjach kryzysowych.
Rodzice w asnor cznym podpisem stwierdzaj fakt zaznajomienia
ich z zasadami obowi zuj cymi na wycieczce.
k)

Kierownik wycieczki opracowuje szczegó owy plan wycieczki, który
przedstawia do akceptacji uczestnikom wycieczki.

l)

Szczegó owy program wycieczki (przedstawiony na tzw. Karcie wycieczki
– wg za czonego wzoru) obejmuje dane dotycz ce: trasy wycieczki, miejsc
noclegowych, rodków lokomocyjnych, liczebno ci grupy wycieczkowej i
personaliów opiekunów oraz zawiera godzinowo rozpisany harmonogram
zaj podczas wycieczki z uwzgl dnieniem wymaga szczególnych (np.
obowi zku posiadania specjalistycznego obuwa, okry przeciwdeszczowych, konieczno ci posiadania okre lonej kwoty pieni dzy itp.).

m)

Zabrania si uczestnikom wycieczki wszelkich zachowa negatywnych, a
w szczególno ci: samowolnego opuszczania grupy wycieczkowej, bójek,
palenia tytoniu, picia alkoholu lub za ywania prawem zabronionych u ywek.

n)

Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowi zani s do: przestrzegania zasad
BHP, dba ci o wyposa enie pomieszcze , w których si znale li w trakcie
trwania wycieczki oraz nie niszczenia sprz tów i urz dze , z których korzystali, przestrzegania zasad i regulaminów miejsc, w których podczas
wycieczki si znale li.

o)

Rodzice uczniów zobowi zani s do z enia pisemnych o wiadcze dotycz cych: stanu zdrowia uczestnika wycieczki (w przypadku uczestnika
wymagaj cego indywidualnej opieki – uzyskania zgody kierownika na
udzia takiej osoby w wycieczce), zapoznania si z regulaminem wycieczki
i szczegó owym jej programem, odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone
23
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przez uczestnika wycieczki podczas jej trwania, sposobu dojazdu uczestnika wycieczki na miejsce zawi zania i odbioru z miejsca rozwi zania imprezy.
p)

W przypadku uczniów pe noletnich uczestnicz cych w wycieczce, stosowne o wiadczenia mog oni podpisa osobi cie.

q)

Procedury dzia ania kierownika wycieczki i opiekunów grup podczas sytuacji kryzysowych (wypadki gro ce kalectwem lub zagra aj ce yciu
oraz inne) regulowane s w odr bnych przepisach.

r)

W przypadku wyjazdu zagranicznego kierownik wycieczki zobowi zany
jest do zg oszenia go w organie sprawuj cym nadzór pedagogiczny i organie prowadz cym szko – zgodnie z odr bnymi przepisami.

s)

Sprawy dyscyplinarne.
W sytuacji stwierdzenia u uczestników wycieczki zachowa negatywnych kierownik wycieczki wyci ga wobec winnych konsekwencje dyscyplinarne.
Przewiduje si nast puj ce dzia ania dyscyplinuj ce uczestników
wycieczki: rozmowa dyscyplinuj ca w obecno ci opiekuna grupy,
zakaz uczestnictwa w imprezach podczas trwania wycieczki (po zapewnieniu indywidualnej opieki), powiadomienie rodziców o negatywnym zachowaniu uczestnika wycieczki, powiadomienie dyrektora szko y o negatywnych zachowaniu uczestnika wycieczki zwi zane z wnioskiem o ukaranie uczestnika wycieczki zgodnie z zapisami
statutu szko y, skierowanie dania do rodziców o odbiór uczestnika z miejsca wycieczki, wezwanie organów porz dkowych i innych
dzia
przewidzianych prawem.

27)

t)

Informacje o stanie zdrowia uczestników wycieczki oraz inne informacje
personalne lub podlegaj ce ochronie udost pnione kierownikowi wycieczki i opiekunom grup wycieczkowych s traktowane jako poufne.

u)

Kierownik wycieczki ze swej dzia alno ci finansowej na wycieczce, po jej
zako czeniu, sk ada sprawozdanie uczestnikom wycieczki i ich rodzicom.

v)

Kierownik wycieczki po zako czeniu wycieczki sk ada Przewodnicz cemu
Komisji do Spraw Informacji i Promocji Szko y pisemne sprawozdanie z
realizacji wraz z dokumentacj fotograficzn . Sprawozdanie dostarczone
jest w wersji elektronicznej w terminie do 7 dni po zako czeniu imprezy.

w)

Wszelkie sprawy nieuregulowane szczegó owo w niniejszym regulaminie,
podczas trwania wycieczki le w kompetencjach jej kierownika, a podejmowane przez niego rozstrzygni cia s ostateczne i wi ce wszystkich
uczestników wycieczki.

Zasady organizowania i przebiegu Studniówki.
a)

Studniówk dla uczniów klas trzecich organizuj ich rodzice w porozumieniu z dyrektorem szko y.

b)

Dyrektor szko y podejmuje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach
zwi zanych z zapewnieniem warunków BHP uczestnikom studniówki.

c)

W studniówce uczestnicz uczniowie klas trzecich.

d)

W studniówce mog uczestniczy inne osoby w charakterze osób towarzysz cych. Pe
odpowiedzialno za osoby zaproszone ponosz osoby zapraszaj ce.

e)

Dyrektor szko y mo e wyrazi zgod na uczestnictwo w studniówce, osobom niepe noletnim wy cznie po uzyskaniu pisemnej zgody ich rodziców
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i pod warunkiem, e w czasie imprezy osoby takie pozostan pod opiek
osób pe noletnich, które ponosz za nie ca kowit odpowiedzialno .

28)

f)

Uczniowie klas III uczestnicz cy w studniówce zobowi zane s do podania
organizatorom studniówki, najpó niej na 3 dni przed studniówk , danych
osób towarzysz cych (imi i nazwisko osoby zapraszaj cej, klasa, imi i
nazwisko osoby zaproszonej, wiek) na li cie zbiorczej obejmuj cej uczestników studniówki z danej klasy, za organizatorzy studniówki maj prawo
do ich wylegitymowania.

g)

Osobami upowa nionymi do pos ugiwania si danymi osób towarzysz cych s dyrektor szko y i organizatorzy studniówki. Odpowiedzialnym za
przechowywanie a nast pnie zniszczenie wy ej wymienionych danych jest
przewodnicz cy Rady Rodziców.

h)

Podczas trwania studniówki obowi zuje ca kowity zakaz wnoszenia i spoywania alkoholu i innych u ywek oraz palenia tytoniu.

i)

Uczestnicy studniówki, którzy narusz zasady organizacji i przebiegu imprezy zostan poci gni ci do odpowiedzialno ci cywilnej i karnej. Ponios
oni równie ewentualne koszty interwencji s b porz dkowych i medycznych.

j)

Za zapewnienie bezpiecze stwa i przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu odpowiedzialni s organizatorzy studniówki.

Zasady rozwi zywania sporów i konfliktów.
a)

Ka da ze stron sporu powinna d
do polubownego za atwienia konfliktu maj c na uwadze przede wszystkim w ciwie poj te dobro ucznia i
zwa aj c na poszanowaniem godno ci osobistej stron konfliktu.

b)

Wszelkie spory wewn trz zespo u klasowego powinny by rozstrzygane
na forum klasy wraz z wychowawc , a je eli spór obejmuje zespo y klasowe równie z przedstawicielami Samorz du Uczniowskiego.

c)

W przypadku zaistnienia sporów, konfliktów lub skarg strony obowi zuje
zasady drogi s bowej:
w przypadku sporu mi dzy uczniami instancj rozstrzygaj ca jest
wychowawca klasy
w przypadku sporu mi dzy uczniami, rodzicami a nauczycielem
przedmiotu (wychowawc klasy) instancj rozstrzygaj ca jest dyrektor szko y
w przypadku sporu mi dzy uczniami, rodzicami, nauczycielami a
dyrektorem szko y instancj rozstrzygaj ca jest organ sprawuj cy
nadzór pedagogiczny,

4.

d)

Ucze lub w jego imieniu rodzic ma prawo z
skarg do dyrektora
szko y, je eli uzna e jego prawa zosta y naruszone. Skarg wraz z uzasadnieniem nale y z
na pi mie w sekretariacie szko y, a fakt z enia
skargi jest odnotowany w odr bnej dokumentacji.

e)

W ka dym przypadku, po wyczerpaniu si mo liwo ci za atwienia sprawy
na terenie szko y lub niezadowolenia z podj tego rozstrzygni cia, strona
ma prawo odwo si do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny nad
szko , za po rednictwem dyrektora szko y.

Zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1)

W szkole organizuje si pomoc psychologiczno- pedagogiczn udzielan uczniom,
rodzicom i nauczycielom na zasadach okre lonych w Szkolnym Systemie Zapewniania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
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2)

Wszelkie formy wiadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole s
bezp atne, a udzia ucznia w zaplanowanych zaj ciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3)

Dyrektor szko y powo uje Szkolny Zespó Wspieraj cy na potrzeby organizacji,
planowania, dokonania wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania
ucznia posiadaj cego orzeczenie o niepe nosprawno ci lub niedostosowaniu spoecznym i wyznacza jego przewodnicz cego, którego koordynatorem jest pedagog szkolny.

4)

Do realizacji zada zwi zanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej s y wyposa ona w pomoce dydaktyczne i sprz t terapeutyczny
pracownia specjalistycznej pomocy edukacyjnej wraz gabinetem EEG - biofeedback pod opiek pedagoga – terapeuty.

5)

W celu realizacji zada z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej szko a
wspó pracuje z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn w Bieruniu, Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w L dzinach, Miejskim O rodkiem Pomocy Spoecznej w Bieruniu, Komend Powiatow Policji w Bieruniu oraz z innymi instytucjami wiadcz cymi pomoc na rzecz dzieci i rodziny. Wspó praca polega w
szczególno ci na:

6)
5.

CEGO IM. POWSTA CÓW

a)

korzystaniu przez szko ze wsparcia merytorycznego przy rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

b)

kierowaniu do instytucji uczniów i / lub rodziców, oczekuj cych pomocy
specjalistycznej (psychologicznej, z zakresu doradztwa zawodowego, socjalnej, prawnej i innej ),

c)

cyklicznych dy urach w szkole psychologa – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, który wiadczy pomoc terapeutyczn , doradcz i
diagnostyczn ; cz stotliwo dy urów psychologa ustalana jest pomi dzy
szko a Poradni na pocz tku ka dego roku szkolnego

Szczegó owe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej reguluj odr bne przepisy.

Regulamin biblioteki, czytelni szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI).
1)

Biblioteka szkolna wraz z czytelni i MCI jest:
a)

interdyscyplinarn pracowni ogólnoszkoln , w której uczniowie uczestnicz w
zaj ciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie
pracuj nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

b)

rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, pracowników szko y i rodziców s
cym realizacji ich potrzeb i zainteresowa oraz realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych,

c)
d)

rodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej,
multimedialnym centrum informacji.

2)

Pomieszczenia biblioteki i czytelni oraz MCI oraz ich wyposa enie umo liwiaj : gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów i wypo yczanie ich przez
bibliotek , prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, organizowanie wystaw, konkursów i wyk adów oraz zaj edukacyjnych.

3)

Biblioteka udost pnia swe zbiory czytelnikom do domu (lektury, literatur pi kn , popularnonaukow , czasopisma oraz dokumenty audiowizualne) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z ksi gozbioru podr cznego, czasopisma, wydawnictwa albumowe).

4)

Multimedialne Centrum Informacji s y uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoy jako ród o wiedzy i informacji. Przed korzystaniem i po skorzystaniu z komputera
nale y zg osi si do bibliotekarza z kart biblioteczn .
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5)

Biblioteka szkolna wraz ze swoimi agendami czynna jest od poniedzia ku do pi tku.
Godziny pracy biblioteki umo liwiaj dost p do jej zasobów podczas zaj lekcyjnych
oraz po ich zako czeniu, wg harmonogramu pracy biblioteki podanego do publicznej
wiadomo ci..

6)

Zasady udost pniania ksi ek.
a)

Nauczyciele mog wypo ycza komplety ksi ek do pracowni i ponosz odpowiedzialno za ca
udost pnionych zbiorów. Wypo yczenie uczniom
ksi ek z pracowni nale y zg osi w bibliotece.

b)

Uczniowie klas I – II mog wypo yczy jednorazowo cztery ksi ki na okres
jednego miesi ca, przy czym lektury szkolne oraz poczytne nowo ci wydawnicze wypo ycza si na okres dwóch tygodni.

c)

Uczniowie klas III mog wypo yczy do sze ciu ksi ek na okres jednego miesi ca,

d)

Pracownicy szko y mog wypo yczy do dziesi ciu ksi ek na okres bie cego
roku szkolnego.

e)

Termin zwrotu wypo yczonych materia ów bibliotecznych mo na prolongowa dwukrotnie, je eli nie ma na nie innych zamówie .

f)

Prolongaty mo na dokona najpó niej w dniu, w którym przypada termin
zwrotu przez indywidualne konto czytelnika (katalog on-line biblioteki
szkolnej) lub osobi cie w bibliotece szkolnej.

7)

ytkownik Multimedialnego Centrum Informacji ma mo liwo indywidualnego
przegl dania stron WWW i poczty elektronicznej oraz wyszukiwania informacji z
ró nych dziedzin wiedzy w zale no ci od swoich potrzeb edukacyjnych, a tak e przegl dania programów edukacyjnych, s owników i encyklopedii multimedialnych oraz
innych baz danych, dost pnych w bibliotece.

8)

Biblioteka szkolna wspó pracuje ze rodowiskiem szkolnym i lokalnym, poprzez:

9)

a)

wymian do wiadcze i informacji z rad pedagogiczn , w tym pedagogiem
szkolnym,

b)

udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom i innym osobom zainteresowanym,

c)

poradnictwo informacyjne i czytelnicze udzielane uczniom i ich rodzicom oraz
osobom zainteresowanym,

d)

organizowanie dzia promocyjnych, konferencji, wyk adów, wystaw i konkursów czytelniczych oraz innych form i dzia zwi zanych z szeroko poj
kultur s owa,

e)

organizowania wyjazdów do bibliotek publicznych i naukowych.

Zadania nauczyciela – bibliotekarza.
a)

Do zada nauczyciela bibliotekarza nale prace techniczno-biblioteczne i praca pedagogiczna oraz podejmowanie inicjatyw promocyjnych

b)

Praca techniczno-biblioteczna nauczyciela-bibliotekarza obejmuje:
planowanie i sprawozdawczo , w tym zakresie w szczególno ci na
opracowanie rocznego ramowego planu pracy biblioteki, prowadzenie
statystyki dziennej i okresowej, opracowywanie rocznego sprawozdania
z pracy biblioteki,
organizowanie pomieszcze biblioteki, czytelni i MCI,
gromadzenie, opracowywanie i selekcja zbiorów, w tym zakresie w
szczególno ci uzupe nianie zbiorów, ewidencja, opracowywanie formalne i rzeczowe nabytków, opracowywanie okresowego raportu dotycz cego stanu ksi gozbioru w tym ubytków.
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wprowadzanie danych o zasobach biblioteki i czytelni w komputerowej
bazie danych,
organizowanie warsztatu informacyjnego i dydaktycznego oraz zagospodarowywanie przestrzeni wystawienniczej,
organizowanie udost pniania zbiorów i korzystania z MCI
rzetelne prowadzenie w
c)

ciwej dokumentacji.

Praca dydaktyczna i promocyjna nauczyciela-bibliotekarza obejmuje:
udost pnianie zbiorów i opiek nad uczniami korzystaj cymi z biblioteki, czytelni i MCI,
podejmowania dzia informacyjnych i prowadzenie poradnictwa w
wyborach czytelniczych, w tym zakresie w szczególno ci: udzielanie
porad w wyborach czytelniczych, promowanie czytelnictwa, biblioteki i
ksi ek oraz czasopism,
prowadzenie przysposobienia bibliotecznego dla uczniów szko y w formie lekcji bibliotecznych i konsultacji indywidualnych,
udzielanie pomocy w wyszukiwaniu informacji z wykorzystaniem katalogów bibliotecznych, indeksów, opisów bibliograficznych,
udzielanie pomocy w zakresie udzielania informacji o zasobach bibliotek cyfrowych dost pnych w sieci internetowej,
organizowanie akcji promocyjnych zwi zanych z czytelnictwem, organizowanie i uczestniczenie w konkursach z zakresu szeroko poj tej kultury s owa,
rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kszta towanie w
staw,

ciwych po-

organizowanie i promowanie w ród uczniów wolontariatu bibliotecznego,
wspó praca z Bibliotek
sk , Centrum Informacji Naukowej i Bibliotek Akademick (CINiBA) w Katowicach oraz bibliotekami publicznymi i szkolnymi.
10)

Zasady porz dkowe:
a)

W bibliotece, czytelni i MCI obowi zuje cisza i zakaz spo ywania posi ków.

b)

Korzystaj cy z biblioteki zobowi zani s do dba
y.

c)

Czytelnik odpowiada za wypo yczone przez siebie materia y. W przypadku
zniszczenia, b
zgubienia ksi ki lub innych materia ów, zobowi zany jest
zwróci tak sam pozycj albo inn wskazan przez bibliotekarza.

d)

Nie zwrócenie ksi ki w ustalonym terminie powoduje wpisanie odpowiedniej
adnotacji w uwagach o zachowaniu ucznia.

e)

Korzystaj cy z Multimedialnego Centrum Informacji odpowiada materialnie za
stanowisko i wyrz dzone szkody (uszkodzenie sprz tu, zawirusowanie). NIE
WOLNO wykonywa adnych po cze technicznych bez zgody nauczyciela
(np. w cza i roz cza kabli zasilaj cych). Zauwa one usterki nale y bezzw ocznie zg asza bibliotekarzowi.

f)

Wprowadzanie do komputera w asnych p yt CD-ROM i DVD oraz pendrive`ów mo e odbywa si tylko za wiedz i zgod nauczyciela - bibliotekarza.

g)

W Multimedialnym Centrum Informacji mo na korzysta wy cznie z zainstalowanych tam programów i urz dze . Zabrania si instalowania innych pro28
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gramów i dokonywania zmian w ju istniej cych, oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.

6.

h)

ywanie drukarki, skanera i nagrywarki musi by ka dorazowo uzgodnione z
bibliotekarzem.

i)

Przy jednym stanowisku multimedialnym mo e pracowa tylko jedna osoba.

j)

Maksymalny czas pracy przy stanowisku multimedialnym wynosi 45 minut.

k)

W przypadku du ej liczby ch tnych do korzystania z MCI czas pracy przy
komputerze jest regulowany przez nauczyciela – bibliotekarza i mo e by
ograniczony.

l)

Podczas pracy w Multimedialnym Centrum Informacji nale y zachowa spokój
oraz dba o porz dek i przestrzega elementarnych zasad etyki internauty.

11)

Wszystkie wypo yczone materia y musz by zwrócone do biblioteki najpó niej na
dwa tygodnie przed terminem zako czenia roku szkolnego.

12)

Uczniowie ko cz cy nauk w szkole zobowi zani s do zwrotu ksi ek do biblioteki.

13)

Pracownicy szko y zobowi zani s do przedstawienia w sekretariacie szko y za wiadczenia potwierdzaj cego zwrot materia ów wypo yczonych z biblioteki.

14)

Uczniom systematycznie bior cym udzia w pracach biblioteki dyrektor szko y, na
wniosek nauczyciela – bibliotekarza, mo e przyzna nagrody rzeczowe.

15)

Czytelnik ami cy postanowienia regulaminu zostaje pozbawiony prawa korzystania z
biblioteki i innych jej agend do czasu uregulowania wszystkich zaleg ci lub naprawienia wyrz dzonej szkody.

16)

W przypadku uporczywego amania zasad regulaminu biblioteki, czytelni lub MCI
przez ucznia, wychowawca klasy na wniosek nauczyciela bibliotekarza, lub dyrektor
szko y na wniosek wychowawcy klasy, mo e ukara go obni eniem zachowania lub
inn kar , stosownie do zasad WSOZ.

Zasady korzystania z pomieszcze , urz dze i wyposa enia szko y.
1)

Do realizacji celów statutowych szko a posiada nast puj ce pomieszczenia:
a)

pracownie przedmiotowe, w tym pracownie multimedialne i pracownia
komputerowa,

b)

bibliotek i czytelni ,

c)

wietlic ,

d)

gabinet piel gniarki szkolnej,

e)

pracowni specjalistycznej pomocy edukacyjnej

f)

archiwum,

g)

sal gimnastyczn , hal sportow z zapleczem sportowym i obiekty sportowe na wolnym powietrzu z zapleczem sanitarno-sportowym, zarz dzane
przez dyrektora szko y.

2)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej maj obowi zek szanowania mienia szko y i
dbania o porz dek w budynku i obej ciu szko y.

3)

Na terenie szko y obowi zuje ca kowity zakaz palenia tytoniu, spo ywania napojów alkoholowych, u ywanie wszelkich rodków odurzaj cych, u ywania otwartego ognia oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

4)

Na terenie szko y zabrania si przebywania w stanie nietrze wym i pod wp ywem rodków odurzaj cych,

5)

Zabrania si tarasowania dróg ewakuacyjnych, w szczególno ci: siadania na posadzkach korytarzy i w ci gach komunikacyjnych klatek schodowych.
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6)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej maj prawo do korzystania z obiektów sportowych i urz dze tam si znajduj cych, na zasadach okre lonych w regulaminach szkolnych obiektów sportowych i wy cznie pod opiek nauczycieli wychowania fizycznego.

7)

Na terenie obiektów sportowych, ze wzgl dów bezpiecze stwa obowi zuje bezwzgl dny nakaz posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia zmiennego z bia
podeszw oraz zakazuje si noszenia bi uterii i d ugich paznokci

8)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej maj prawo korzysta z pracowni przedmiotowych na zasadach okre lonych w regulaminach pracowni.

9)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej maj prawo korzystania z czytelni, biblioteki
tylko w obecno ci bibliotekarza lub nauczyciela na zasadach okre lonych w regulaminie biblioteki i czytelni.

10)

Z wszystkimi regulaminami korzystania z pomieszcze szkolnych uczniowie zapoznaj si na pierwszych zaj ciach edukacyjnych.

11)

Wszelkiego rodzaju afisze, plakaty, og oszenia i informacje mog by umieszczane wy cznie w miejscach do tego przeznaczonych i po uprzednim uzyskaniu
zgody dyrektora szko y.

Zasady usprawiedliwiania nieobecno ci uczniów i zasady opuszczania zaj
nych przez uczniów.

edukacyj-

1)

Nieobecno ci uczniów na obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych traktowane s
jako sytuacje wyj tkowe. W ka dym wypadku wymagaj kontaktu rodzica z wychowawc .

2)

Wychowawca usprawiedliwia wy cznie nieobecno ci uczniów spowodowane:
a)

chorob ,

b)

trudn sytuacj losow ,

c)

specjalistycznymi badaniami lekarskimi.

3)

W ka dym przypadku dokonywania usprawiedliwienia musi by podana konkretna i wiarygodna przyczyna nieobecno ci, w innych przypadkach nieobecno
pozostaje nieusprawiedliwiona.

4)

Usprawiedliwiania nieobecno ci ucznia niepe noletniego dokonuje jego rodzic,
za w przypadku ucznia pe noletniego usprawiedliwienia mo e dokona on sam,
za po rednictwem dziennika elektronicznego.

5)

O dokonanym usprawiedliwieniu nieobecno ci przez ucznia pe noletniego wychowawca, za po rednictwem dziennika elektronicznego, ka dorazowo informuje rodzica.

6)

Usprawiedliwienia nieobecno ci ucznia mo na dokona w nieprzekraczalnym
terminie, najpó niej do ostatniego dnia roboczego nast pnego tygodnia, kiedy
ucze wróci do szko y. Próby usprawiedliwienia nieobecno ci ucznia po tym
terminie pozostan bezskuteczne, a nieobecno b dzie nieusprawiedliwiona.

7)

W przypadku d szej nieobecno ci ucznia rodzice lub pe noletni uczniowie s
zobowi zani do poinformowania wychowawcy o powodach nieobecno ci i przewidywanym terminie powrotu do szko y.

8)

W przypadku, gdy ucze by w sposób nieusprawiedliwiony nieobecny na zaj ciach edukacyjnych przez okres kolejnych 4 tygodni szko a powiadamia jednostsamorz du terytorialnego, w ciw ze wzgl du na adres zamieszkania ucznia,
o zaprzestaniu realizacji przez ucznia obowi zku nauki, zgodnie z odr bnymi
przepisami.
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9)

Uczniowie nie maj mo liwo ci samowolnego opuszczenia szko y w trakcie zaj
lekcyjnych realizowanych przez nich zgodnie z tygodniowym planem zaj i harmonogramem zast pstw.

10)

W sytuacjach nag ych, ucze mo e opu ci zaj cia lekcyjne realizowane przez
niego zgodnie z tygodniowym planem zaj i harmonogramem zast pstw, po
uprzednim poinformowaniu o tym fakcie;
a)

Ucze niepe noletni mo e opu ci zaj cia lekcyjne wy cznie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie wychowawcy przez rodzica ucznia, w
sposób wcze niej ustalony przez wychowawc z zespo em rodziców.

b)

Ucze pe noletni mo e opu ci zaj cia lekcyjne wy cznie po uprzednim
poinformowaniu o tym fakcie wychowawcy lub w razie jego nieobecno ci,
nauczyciela prowadz cego pierwsze zaj cia edukacyjne, które opuszcza.

11)

Zasady informowania o opuszczeniu przez ucznia zaj lekcyjnych zgodnych z tygodniowym planem zaj i harmonogramem zast pstw okre laj klasowe programy wychowawcze.

12)

Nieobecno ci zwi zane z opuszczeniem przez ucznia zaj lekcyjnych usprawiedliwia si na zasadach usprawiedliwiania nieobecno ci, o których mowa wy ej.

13)

Ka de samowolne opuszczenie tereny szko y w trakcie trwania planowych lekcji
zgodnie z tygodniowym planem zaj i harmonogramem zast pstw b dzie traktowane jako ucieczka z zaj szkolnych i nie b dzie usprawiedliwiane.

14)

W przypadku zg oszenia przez ucznia z ego samopoczucia kierowany jest on do
piel gniarki szkolnej, która udziela mu pomocy medycznej. O stwierdzonej dolegliwo ci (choroby) u ucznia, piel gniarka powiadamia rodziców dziecka, którzy
decyduj o dalszych dzia aniach wobec niego. W przypadkach nag ych lub sytuacjach tego wymagaj cych piel gniarka wzywa pogotowie ratunkowe.

15)

W przypadku stwierdzonej dolegliwo ci (choroby) niewymagaj cej interwencji
pogotowania ratunkowego, ucznia ze szko y odbiera rodzic lub osoba przez niego
upowa niona.
a)

W sytuacji, kiedy nie ma mo liwo ci, aby ucznia u którego stwierdzono dolegliwo ci odebra rodzic lub upowa niona przez niego osoba, o dalszych
czynno ciach wobec ucznia decyzj podejmuje rodzic.

b)

W sytuacji kiedy nie mo na nawi za kontaktu z rodzicem, ucze pozostaje na terenie szko y, a do czasu nawi zania kontaktu z rodzicem i wydania
przez niego decyzji o dalszych czynno ciach wobec ucznia lub ustania dolegliwo ci.

16)

Dokumentem potwierdzaj cym wydanie przez rodzica decyzji o dalszych czynno ciach wobec ucznia jest notatka s bowa sporz dzona przez sekretariat
szko y.

17)

Uczniowie zwolnieni przez dyrektora szko y z wykonywania okre lonych wicze na zaj ciach wychowania fizycznego, na podstawie wydanej przez lekarza
opinii o ograniczonych mo liwo ciach wykonywania przez ucznia tych wicze ,
pozostaj w trakcie tych zaj na terenie szko y, pod opiek nauczyciela prowadz cego zaj cia wychowania fizycznego lub pod opiek innego nauczyciela szkoy, wskazanego przez nauczyciela prowadz cego przedmiotowe zaj cia.

18)

Uczniowie zwolnieni przez dyrektora szko y z:zaj wychowania fizycznego, na
podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku mo liwo ci uczestniczenia
ucznia w tych zaj ciach, drugiego j zyka obcego nowo ytnego, informatyki lub
nieuczestnicz cy w zaj ciach religii lub wychowania do ycia w rodzinie, pozostaw trakcie tych zaj na terenie szko y pod opiek nauczyciela – bibliotekarza w
czytelni szkolnej, chyba, e jest to pierwsza lub ostatnia ich planowa lekcja w danym dniu. W takich przypadkach uczniowie, o których mowa s , za zgod rodzi-
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ców wyra on na pi mie, zwolnieni do domu. Nieobecno ci uczniów na tych zaj ciach nie odnotowuje si .
8.

Zasady czasowego zwalniania uczniów z realizacji obowi zku nauki, w tym udzielania
zgody na realizacj obowi zku szkolnego poza szko oraz przyznawania indywidualnego toku nauczania.
1)

Prawo do wyst pienia z wnioskiem o czasowe zwolnienie ucznia z realizacji obowi zku nauki, zgod na realizacj obowi zku nauki poza szko lub przyznania
indywidualnego toku nauki przys uguje uczniowi pe noletniemu lub rodzicom
ucznia niepe noletniego.

2)

Ucze (lub w jego imieniu rodzice) legitymuj cy si wybitnymi osi gni ciami
edukacyjnymi lub posiadaj cy w asny dorobek naukowy mo e ubiega si o
przyznanie prawa do spe niania obowi zku nauki wg indywidualnego programu
lub toku nauki, zgodnie z odr bnymi przepisami.

3)

Ucze (lub w jego imieniu rodzice), który posiada orzeczenie w ciwej poradni
psychologiczno-pedagogicznej mo e wyst pi o przyznanie prawa do spe niania
obowi zku nauki poza szko , w formie nauczania indywidualnego zgodnie z odbnymi przepisami.

4)

Do wniosku, o czasowe zwolnienie ucznia z realizacji obowi zku nauki, zgod na
realizacje obowi zku nauki poza szko lub przyznania indywidualnego toku nauki nale y do czy odpowiednio:
a)

Orzeczenie lub opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, je eli wniosek uzasadniony jest wzgl dami niemedycznymi.

b)

Za wiadczenie lekarza specjalisty, je eli wniosek uzasadniony jest wzgl dami medycznymi.

c)

Dokumenty potwierdzaj ce wybitne osi gni cia edukacyjne lub w asny
dorobek naukowy.

d)

wiadczenie rodziców o zapewnieniu warunków do realizacji obowi zku
nauki poza szko .

5)

Decyzja dyrektora szko y o wyra eniu zgody na czasowe zawieszenie realizacji
obowi zku nauki jest decyzj administracyjn .

6)

Wyra aj c zgod dyrektor szko y okre la czas trwania zawieszenia zaj
tyczno-wychowawczych i warunki powrotu ucznia do szko y.

7)

dydak-

a)

W przypadku wyra enia zgody czas krótszy ni jeden miesi c, ucze powraca na zaj cia szkolne i kontynuuje nauk z wszystkimi rygorami.

b)

W przypadku wyra enia zgody na czas d szy ni jeden miesi c, w okresie pierwszego pó rocza ucze rozpoczyna nauk w szkole od drugiego
pó rocza i zobowi zany jest do zdania egzaminu klasyfikacyjnego z
przedmiotów przewidzianych siatk godzin w pierwszym okresie danej
klasy. Ucze , który zda pomy lnie egzamin klasyfikacyjny i podda si rygorom obowi zuj cym w drugim pó roczu jest klasyfikowany i mo e by
promowany do klasy programowo wy szej, a w przypadku klasy trzeciej
ko czy szko .

c)

W przypadku wyra enia zgody na czas d szy ni jeden miesi c, w okresie drugiego pó rocza ucze , mo e ubiega si o dokonanie rocznej klasyfikacji, po zdaniu w ciwego egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów
przewidzianych siatk godzin w drugim pó roczu danej klasy.

Czasu nieobecno ci ucznia, któremu dyrektor szko y udzieli zgody na czasowe
zwolnienie z realizacji obowi zku nauki, w tym równie na realizacj obowi zku
nauki poza szko lub na indywidualny tok nauki, nie wlicza si do frekwencji. W
dokumentacji szkolnej wpisuje si informacj o decyzji dyrektora szko y z poda-
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niem okresu, na jaki udzielana zosta a zgoda na realizacj obowi zku nauki poza
szko .

9.

8)

Dyrektor szko y ma prawo cofn zgod na realizacj obowi zku nauki poza
szko w sytuacji nie spe nienia warunków udzielenia zgody. Cofni cie zgody na
realizacj obowi zku nauki poza szko jest decyzj administracyjn , której dyrektor szko y mo e nada rygor natychmiastowej wykonalno ci.

9)

Cofni cie zgody mo e nast pi w sytuacjach nie dostarczenie odpowiednio: aktualnego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, za wiadczenia lekarza specjalisty, dokumentów potwierdzaj cych wybitne osi gni cia
ucznia lub w asny dorobek naukowy, stwierdzenia nie zapewnienia prze rodziców warunków do realizacji obowi zku nauki poza szko lub nie przyst pienia
przez ucznia do egzaminów klasyfikacyjnych w wyznaczonym czasie.

10)

Ucze , któremu sko czy si wyznaczony okres czasowego zwolnienia z realizacji
obowi zku nauki, w tym równie realizacji obowi zku nauki poza szko lub indywidualnego toku nauki, ma obowi zek niezw ocznego zg oszenia si do szko y
i przyst pienia do egzaminów klasyfikacyjnych.

11)

Ucze , który w terminie do 7 dni od zako czenia okresu czasowego zwolnienia z
realizacji obowi zku nauki, w tym równie realizacji obowi zku nauki poza szkolub indywidualnego toku nauki nie zg osi si do szko y traktowany jest, jako
nierealizuj cy obowi zku nauki, o czym informowana jest jednostka samorz du
terytorialnego w ciwa ze wzgl du na adres zamieszkania ucznia.

Zasady informowania o osi gni ciach uczniów.
1)

2)

3)

Nauczyciele na pocz tku ka dego roku szkolnego informuj uczniów oraz ich rodziców o:
a)

wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych, wynikaj cych z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)

sposobach sprawdzania osi gni

c)

warunkach i trybie otrzymania wy szej ni przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych.

edukacyjnych uczniów,

Wychowawca oddzia u na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców o:
a)

warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

b)

warunkach i trybie otrzymania wy szej ni przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

c)

w przypadku uczniów klas trzecich, o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz o aktualnej procedurze egzaminu maturalnego.

Formami informowania rodziców uczniów o osi gni ciach i zachowaniu s :
a)

wywiadówki organizowane na terenie szko y dwa razy w pó roczu,

b)

konsultacje indywidualne, organizowane na terenie szko y w terminie
okre lonym w Kalendarzu Szkolnym,

c)

pisemne lub telefoniczne wezwanie skierowane przez wychowawc klasy
do rodziców na rozmow do szko y w terminie wspólnie ustalonym,

d)

codzienne przekazywanie rodzicom telefonicznej informacji o nieobecnoci ucznia w szkole, za wyj tkiem sytuacji d szej nieobecno ci, o której
wychowawca klasy zosta wcze niej poinformowany.

e)

informacja przekazana za po rednictwem dziennika elektronicznego,
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ocena opisowa opracowana przez nauczyciela przedmiotu lub w przypadku oceny z zachowania przez wychowawc , na pisemny wniosek rodzica, a
w przypadku ucznia pe noletniego, na pisemny wniosek ucznia, z ony
nie pó niej ni jeden tydzie przed ródrocznym lub rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4)

Wychowawca klasy zobowi zany jest do poinformowania rodziców ucznia o
przewidywanych ocenach z zaj edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania, co najmniej na tydzie przed ródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

5)

Rodzice zobowi zani s do zg aszania si u wychowawcy klasy i pisemnego potwierdzania faktu przekazania im informacji o przewidywanych ocenach dla
ucznia.

6)

W razie nieobecno ci rodziców na spotkaniu z wychowawc klasy informuje on
rodziców o przewidywanych ocenach z zaj edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania ucznia listem poleconym.

7)

Wychowawca klasy i nauczyciele przedmiotów maj prawo informowa o bie cych post pach uczniów i o innych sprawach ich dotycz cych, wy cznie rodziców aktualnie sprawuj cych opiek prawn nad uczniem. W innych sytuacjach
osoba wnioskuj ca o udost pnienie informacji musi posiada pisemne, imienne i
aktualne upowa nienie rodziców.

Zasady oddawania, przechowywania i udost pniania prac pisemnych i innej dokumentacji przebiegu nauczania
1)

Prace pisemne b

ce podstawa wystawienia oceny:

a)

Nauczyciel oddaje poprawione prace pisemne uczniom do dwóch tygodni
po ich napisaniu. W razie przekroczenia tego terminu uczniowie indywidualnie decyduj o wpisaniu oceny do dziennika.

b)

W przypadku nieobecno ci nauczyciela lub z innego powodu w wyniku,
którego planowana lekcja si nie odby a termin oddania prac pisemnych
ulega automatycznemu przed eniu.

c)

Prace pisemne s przechowywane przez nauczyciela ucz cego danego
przedmiotu przez okres jednego pó rocza i udost pniane osobom zainteresowanym wy cznie na terenie szko y.

d)

Oceny ze sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi ustnych wpisywane s
przez ucznia do w ciwego zeszytu przedmiotowego i podpisywane przez
rodziców.

e)

Ucze ma obowi zek wpisania oceny do zeszytu, a na rodziców nak ada si
obowi zek sprawdzenia zapisów dokonywanych przez ucznia.

f)

Nauczyciel przedmiotu (lub wychowawca) ma prawo sprawdzenia wpisów, o których mowa.

g)

Prawo wgl du do prac pisemnych maj :
ucze , w dniu jego omówienia przez nauczyciela lub innym terminie
ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem,
rodzice podczas okresowych organizowanych przez szko spotka
z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów lub
podczas wcze niej umówionych spotka z wychowawc lub nauczycielem przedmiotu.

h)

2)

Wgl d do ocenionych prac pisemnych odbywa si zawsze na terenie szkoy, w obecno ci nauczyciela przedmiotu lub innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szko y.

Dokumentacja przebiegu nauczania.
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a)

Dokumentacja przebiegu nauczania, w tym protoko y egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiadomo ci i umiej tno ci, arkusze ocen, dzienniki klasowe i przedmiotowe, protokó rady pedagogicznej, przechowywana jest w szkole zgodnie z odr bnymi przepisami.

b)

Prawo wgl du do dokumentacji przebiegu nauczania maj wy cznie uczniowie lub ich rodzice. W innych sytuacjach osoba wnioskuj ca o udost pnienie informacji musi posiada pisemne, imienne i aktualne upowa nienie
rodziców.

c)

Dokumentacja przebiegu nauczania udost pniana jest wy cznie na terenie szko y, w terminie ustalonym przez dyrektora szko y i zawsze w obecno ci nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szko y.

d)

Dokumentacja przebiegu nauczania udost pniana jest osobom zainteresowanym wy cznie w zakresie dotycz cym osoby ucznia lub sytuacji dotycz cej ucznia.

e)

Rodzic ma obowi zek systematycznego zapoznawania si z informacjami
dotycz cymi przebiegu nauczania ucznia i zachowywania poufno ci zasad
logowania si na konto rodzica w dzienniku elektronicznym oraz nieudost pniania hase osobom postronnym.

f)

Udost pniana dokumentacja przebiegu nauczania udost pniana jest zainteresowanym osobom w sposób uniemo liwiaj cy identyfikacj osób trzecich i odczytanie informacji o osobach trzecich.

11.

W szkole funkcjonuj dwa sposoby dokumentowania przebiegu procesu nauczania:
dziennik elektroniczny którego dostawc jest firma Librus

12.

Zasady wydawania wiadectw promocyjnych i wiadectw uko czenia szko y.
1)

Uczniom klas pierwszych i drugich wydaje si

wiadectwo promocyjne.

2)

Uczniom klas trzecich wydaje si

3)

Zasady wype niania i wydawania wiadectwa uko czenia szko y reguluj odr bne przepisy.

4)

wiadectwa mog by wypisane r cznie, maszynowo lub pismem komputerowym.

5)

W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych dyrektor szko y na wniosek zainteresowanego podejmuje decyzj o wydaniu duplikatu wiadectwa. Szczegó owe zasady wydawania wiadectw, duplikatów wiadectw i innych druków szkolnych reguluj odr bne przepisy.

wiadectwo uko czenia szko y.

Prawa i obowi zki pracowników szko y.
1.

Prawa i obowi zki pracowników pedagogicznych.
1)

W szkole zatrudnia si nauczycieli. Zasady zatrudnienia nauczycieli reguluj odbne przepisy.

2)

Nauczyciele i wychowawcy wspó pracuj z rodzicami uczniów w sprawach ich
wychowania i kszta cenia poprzez:
a)

zaznajamianie z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej
klasie w ci gu jednego ca ego cyklu kszta cenia w szkole,

b)

zaznajamianie z przepisami prawa o wiatowego oraz prawa szkolnego, w
szczególno ci statutu szko y, przepisami dotycz cymi oceniania, klasyfikowania, promowania, przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)

informowanie o zachowaniu i post pach w nauce oraz o szczególnych
uzdolnieniach uczniów,
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udzielanie porad w sprawach wychowania i dalszego kszta cenia.

3)

Nauczyciele i wychowawcy spotykaj si z rodzicami uczniów w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze na zebraniach ogólnoszkolnych
i podczas indywidualnych rozmów. W miar potrzeb wychowawca mo e organizowa dodatkowe spotkania z rodzicami w ustalonym przez siebie terminie, po
uzyskaniu akceptacji dyrektora szko y.

4)

Prawa nauczycieli i wychowawców.

5)

a)

Wychowawca ma prawo korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony w ciwych placówek i instytucji o wiatowych i
naukowych.

b)

Nauczyciel-wychowawca, rozpoczynaj cy prac w szkole lub sta na wy szy stopie awansu zawodowego ma prawo do opieki, wsparcia i pomocy
ze strony dyrektora szko y i Rady Pedagogicznej.

c)

Nauczyciele podczas lub w zwi zku z pe nieniem obowi zków s bowych
korzystaj z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zasady ochrony funkcjonariuszy publicznych reguluj odr bne przepisy.

Obowi zki nauczycieli.
a)

Nauczyciele szko y zobowi zani s do zapewnienia bezpiecze stwa uczniom na terenie szko y i w innych sytuacjach kiedy pozostaj oni pod jego
opiek .

b)

Nauczyciele s odpowiedzialni za prawid owy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

c)

Nauczyciele maj obowi zek dba o stan techniczny pomocy dydaktycznowychowawczych i inny sprz t szkolny.

d)

Nauczyciele maj obowi zek podejmowa dzia ania maj ce na celu doskonalenie umiej tno ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

e)

Nauczyciele, na pocz tku ka dego roku szkolnego, maj obowi zek z
dyrektorowi szko y przedmiotowe rozk ady materia ów z okre leniem
bud etu godzin.

f)

Nauczyciele s zobowi zani do posiadania i okazywania na danie dyrektora szko y lub organów sprawuj cych nadzór pedagogiczny nad szko ,
przedmiotowych planów wynikowych.

g)

Nauczyciele maj obowi zek poddawa ewaluacji kryteria oceniania zawarte w przedmiotowym systemie oceniania i do czasu rozpocz cia zaj
edukacyjnych w nowym roku szkolnym aktualizowa zapisy przedmiotowych systemów oceniania.

h)

Nauczyciele maj obowi zek wspiera rozwój psychiczny uczniów, dba o
rozwijanie ich zdolno ci i zainteresowa oraz s
pomoc przy planowaniu w asnego rozwoju i kariery.

i)

Nauczyciele maj obowi zek udziela pomocy w przezwyci eniu niepowodze szkolnych, w oparciu o rozpoznaniu potrzeby uczniów.

j)

Nauczyciele s zobowi zani do prowadzenia dzia
cych na celu:

pedagogicznych ma-

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych uczniów,
rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnie uczniów,
planowanie sposobów zaspokajania potrzeb w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego,
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informowanie dyrektora o konieczno ci obj cia ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczn .
k)

Nauczyciele zobowi zani s do przekazywanie uczniowi informacji o tym,
co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy , oraz wskazówek do samodzielnego planowania w asnego rozwoju, a rodzicom tak e informacji o
szczególnych uzdolnieniach ucznia.

l)

Nauczyciele maj obowi zek informowa rodziców o bie cych post pach
uczniów i ich szczególnych uzdolnieniach.

m)

Nauczyciele s zobowi zani do uczestniczenia w pracach zespo ów udzielaj cych uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w tym zakresie,
zgodnie z odr bnymi przepisami, wykonuj nast puj ce zadania:
opracowuj plany dzia

wspieraj cych,

prowadz karty indywidualnych potrzeb uczniów,
opracowuj indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
organizuj indywidualn prac z uczniem obj tym pomoc psychologiczno-pedagogiczn na obowi zkowych i dodatkowych zaj ciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia.
podejmuj dzia ania ewaluacyjne zwi zane z podejmowanymi dziaaniami w ramach realizowanej pomocy psychologicznopedagogicznej oraz podsumowuj skuteczno udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

6)

n)

Nauczyciele maj obowi zek opracowania na pisemny wniosek rodzica, a
w przypadku ucznia pe noletniego na wniosek ucznia, ródrocznej i rocznej oceny opisowej post pów ucznia zgodnie z zasadami okre lonymi w
statucie szko y.

o)

Na nauczycielach spoczywa obowi zek zachowania tajemnicy s bowej,
we wszystkich sprawach mog cych naruszy dobra osobiste uczniów, rodziców innych pracowników szko y oraz dobre imi szko y,

Obowi zki nauczycieli – wychowawców.
a)

Opiek wychowawcz nad uczniami sprawuj nauczyciele – wychowawcy,
którym zadanie to zosta o powierzone przez dyrektora szko y, na okres
trzech lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko y mo e wyznaczy dodatkowego nauczyciela pe ni cego spo ecznie rol zast pcy wychowawcy.

b)

Wychowawcy sprawuj opiek nad powierzon sobie grup m odzie y, w
ramach jednego zespo u klasowego. W wyj tkowych sytuacjach jeden nauczyciel mo e sprawowa opiek wychowawcz nad dwoma zespo ami klasowymi.

c)

W przypadku konieczno ci zmiany wychowawcy z powodów losowych lub
z innych uzasadnionych powodów, dyrektor szko y powo uje nowego wychowawc .

d)

Obowi zkiem nauczyciela-wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególno ci:
tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia proces jego
uczenia si oraz przygotowania do ycia w rodzinie i spo ecze stwie,
podejmowanie dzia
pedagogicznych maj cych na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych,
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planowanie sposobów zaspokajania potrzeb w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego i informowania dyrektora szko y o konieczno ci obj cia ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczn .
uczestniczenie, jako przewodnicz cy, w pracach zespo ów udzielacych wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w
tym zakresie nadzorowanie: opracowania i prawid owego prowadzenia dokumentacji udzielanej pomocy, planów dzia
wspieraj cych, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutyczne, organizacji i form oraz zakresu udzielanego uczniowi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, realizowanego na obowi zkowych, dodatkowych i indywidualnych zaj ciach edukacyjnych oraz specjalistycznych stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mo liwo ci psychofizycznych ucznia, dzia
ewaluacyjnych zwi zanych z udzielan pomoc psychologiczno-pedagogiczn , przygotowania dokumentacji podsumowuj cej i oceniaj cej skuteczno
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
inspirowanie i wspomaganie dzia

zespo owych uczniów,

podejmowanie dzia
umo liwiaj cych rozwi zanie konfliktów w
zespole uczniów oraz pomi dzy uczniami a innym cz onkami spoeczno ci szkolnej,
zapoznanie uczniów i ich rodziców z zapisami prawa o wiatowego,
dokumentami szkolnymi, zasadami funkcjonowania szko y,
otaczanie indywidualn opiek ka dego wychowanka,
planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami
ró nych form ycia zespo owego, rozwijaj cego jednostki i integruce zespó uczniowski,
ustalanie tre ci i form zaj
wawc ,

tematycznych na godzinach z wycho-

wspó dzia anie z nauczycielami ucz cymi w jego klasie uzgadniaj c
z nimi i koordynuj c ich dzia ania wychowawcze wobec ogó u
uczniów, a tak e wobec tych, którym potrzeba jest indywidualna
opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i
uczniów z ró nymi trudno ciami i niepowodzeniami),
utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu poznania i
ustalenia potrzeb opieku czo-wychowawczych,
okazywanie wychowankom pomocy w podejmowanych przez nich
dzia aniach,
inspirowanie ich aktywno ci i w czanie w sprawy ycia i szko y,
wspó dzia anie ze rodowiskiem lokalnym i regionalnym.
e)

7)

Nauczyciele – wychowawcy maj obowi zek opracowania na pisemny
wniosek rodzica, a w przypadku ucznia pe noletniego na wniosek ucznia,
ródrocznej i rocznej oceny opisowej zachowania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w statucie szko y.

Zadania pedagoga szkolnego.
a)

prowadzenie bada i dzia
diagnostycznych dotycz cych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych uczniów,

b)

wspieranie w dzia aniach diagnostycznych nauczycieli i wychowawców,
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c)

diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwi zywania
problemów wychowawczych stanowi cych barier i ograniczaj cych aktywne i pe ne uczestnictwo ucznia w yciu szko y,

d)

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, w tym prowadzenie zaj korekcyjno–kompensacyjnych, innych zaj terapeutycznych, w tym terapii EEGbiofeedback,

e)

wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f)

podejmowanie dzia
mów m odzie y,

g)

minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie ró nych form pomocy w rodowisku
szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

h)

inicjowanie i prowadzenie dzia
tuacjach kryzysowych,

i)

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo liwo ci, predyspozycji i uzdolnie uczniów.

z zakresu profilaktyki uzale nie i innych proble-

mediacyjnych i interwencyjnych w sy-

Zakazy obowi zuj ce nauczycieli i wychowawców.
a)

Zabrania si nauczycielom pozostawiania uczniów bez opieki podczas zaedukacyjnych i w innych sytuacjach, w których uczniowie pozostaj
pod jego opiek .

b)

Zabrania si nauczycielom u ywania podczas zaj
kich urz dze telekomunikacyjnych.

c)

Zabrania si nauczycielom wywierania na uczniach presji psychicznej, stosowania agresji s ownej, czy przemocy fizycznej oraz jakichkolwiek innych
form nacisku.

d)

Inne zakazy dotycz ce osoby i zachowa nauczyciela wynikaj z przepisów
odr bnych.

edukacyjnych wszel-

Prawa i obowi zki pracowników szko y.
1)

W szkole zatrudnia si pracowników administracji i obs ugi:
a)

kierownik gospodarczy jednostki, do którego zada nale : prowadzenie
kancelarii szkolnej, archiwum szkolnego oraz magazynu gospodarczego,
odpowiedzialno za prowadzenie maj tku szko y, prowadzenie spraw i
dokumentacji kadrowej, wspó praca z ZUS, prowadzenie Zak adowego
Funduszu wiadcze Socjalnych, nadzór nad prac administracji i obs ugi
szko y, obs uga Systemu Informacji O wiatowej,

b)

sekretarz szko y, do którego zada nale : prowadzenie kancelarii szkolnej, obs uga korespondencji, odpowiedzialno za zamówienia publiczne,
prowadzenie dokumentacji dotycz cej spraw uczniów,

c)

ówny ksi gowy jednostki, do którego zada nale : prowadzenie rachunkowo ci i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowi zuj cymi
zasadami, analiza wykorzystania rodków b
cych w dyspozycji jednostki, opracowywanie planu finansowego wydatków, sporz dzanie sprawozda finansowych,

d)

samodzielny referent ds. p ac, do którego zada nale : naliczanie i sporz dzanie list p ac, przelewy wynagrodze , korespondencja z ZUS, miesi czna ewidencja podatku i sporz dzanie rocznych deklaracji PIT,
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e)

portier, do którego zada nale : nadzór nad osobami wchodz cymi i wychodz cymi do i z budynku szko y, obs uga szkolnej kserokopiarki, utrzymywanie w czysto ci g ównego wej cia do szko y oraz terenu wokó niego,
nadzór nad wietlic szkoln ,

f)

robotnik gospodarczy, do którego zada nale : dbanie o tereny zielone
wokó szko y oraz kwiaty doniczkowe na terenie szko y, utrzymanie w
czysto ci szatni szkolnej, zim sypanie piaskiem ci gów komunikacyjnych i
parkingów, utrzymanie w czysto ci kot owni i pomieszcze w piwnicy
szkolnej,

g)

konserwator, do którego zada nale : utrzymanie czysto ci i porz dku na
terenie szko y i wokó niej, nadzorowanie bezpiecze stwa budynku i ca oci sprz tu szkolnego, porz dkowanie boiska i placu szkolnego, dbanie o
ziele przyszkoln , nadzór nad piecem centralnego ogrzewania, zim odnie anie terenu wokó szko y, nadzorowanie otwierania i zamykania
szko y,

h)

sprz taczka szkolna, do której zada nale : sprz tanie pomieszcze
szkolnych, okresowe czyszczenie okien, generalne sprz tanie po remontach.

2)

Zasady ich zatrudnienia reguluj odr bne przepisy.

3)

Prawa i obowi zki pracowników szko y reguluj zapisy Regulaminu Pracy.

4)

Pracownicy szko y zobowi zani s do sumiennego wykonywania zada wynikacych z ich przydzia u czynno ci oraz zleconych przez dyrektora szko y.

5)

Pracownicy szko y mog zosta zobowi zani przez swojego s bowego prze oonego do sprawowania opieki nad uczniami podczas zaj edukacyjnych i podczas przerw ródlekcyjnych.

Prawa i obowi zki uczniów.
1.

Prawa ucznia.
1)

Uczniowie maj prawo do w ciwego zorganizowanego procesu kszta cenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umys owej.

2)

Uczniowie maj prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia im warunków pobytu w szkole zapewniaj cych bezpiecze stwo, ochron i poszanowanie godnoci.

3)

Uczniowie maj prawo do ochrony przed uzale nieniami, demoralizacj , szkodliwymi tre ciami oraz innymi przejawami patologii spo ecznej.

4)

Uczniowie maj prawo do korzystania z pomocy stypendialnej b
zale no ci od potrzeb i mo liwo ci finansowych szko y.

5)

Uczniowie maj prawo do yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno – wychowawczym.

6)

Uczniowie maj prawo do swobody wyra ania my li i przekona , w szczególnoci dotycz cych ycia szko y, a tak e wiatopogl dowych i religijnych – je li nie
narusza tym dobra innych osób.

7)

Uczniowie maj prawo do rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów.

8)

Uczniowie maj prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli post pów w nauce.

9)

Uczniowie maj prawo do uzyskania informacji o tym co zrobili dobrze i jak powinni si dalej uczy oraz jak planowa w asny rozwój,

10)

Uczniowie maj prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudno ci w nauce, w
tym zakresie maj prawo zwróci si do nauczyciela przedmiotu o dodatkowe
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wyt umaczenie niezrozumia ej partii materia u programowego lub zwróci si do
wychowawcy, b
zespo u klasowego o zorganizowanie takiej pomocy.

2.

11)

Uczniowie maj prawo do uzyskania wsparcia w ramach udzielanej przez szko
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w tym zakresie mog by obj ci dzia aniami maj cymi na celu rozpoznanie i zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych mo liwo ci psychofizycznych oraz uzdolnie .

12)

Uczniowie maj prawo do korzystania z pomieszcze i pracowni szkolnych,
sprz tu i rodków dydaktycznych na zasadach okre lonych w regulaminach pracowni przedmiotowych.

13)

Uczniowie maj prawo do korzystania z ksi gozbioru biblioteki i czytelni na zasadach okre lonych w regulaminie biblioteki i czytelni szkolnej.

14)

Uczniowie maj prawo do korzystania z obiektów i urz dze sportowo – rekreacyjnych, stosowanie do zasad regulaminu szkolnych obiektów sportowych.

15)

Uczniowie maj prawo do wp ywania na ycie szko y przez dzia alno
dow oraz zrzeszenia si w organizacjach dzia aj cych w szkole.

16)

Uczniowie maj prawo do ubiegania o udzia w reprezentacji szko y w imprezach
artystycznych, kulturalnych i sportowych oraz innych formach wspó zawodnictwa uczniów.

17)

Uczniowie maj prawo do wiedzy o swoich obowi zkach oraz rodkach, jakie
mog by stosowane w przypadku ich naruszenia.

18)

Uczniowie maj prawo do wiedzy o przys uguj cych mu prawach oraz rodkach
ich ochrony.

19)

Uczniowie maj prawo do zmiany klasy, po obiektywnym stwierdzeniu ich predyspozycji i uwzgl dnieniu mo liwo ci organizacyjnych szko y.

20)

Uczniowie maj prawo do przeniesienia si do innej szko y, zgodnie z odr bnymi
przepisami.

samorz -

Obowi zki ucznia.
1)

Uczniowie s zobowi zani do zapoznania si ze statutem szko y, regulaminem
szko y i wszystkimi innymi dokumentami reguluj cymi ycie szko y oraz stosowania si do ich zapisów.

2)

Uczniowie zobowi zani s do troski o dobre imi Ojczyzny, dbania o dobre imi i
tradycje szko y.

3)

Uczniowie s zobowi zani do przestrzegania zasad kultury osobistej i wspó ycia
spo ecznego oraz w ciwego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szko y.

4)

Uczniowie s zobowi zani do odpowiedzialno ci za w asne ycie, zdrowie, higieoraz rozwój.

5)

Uczniowie s zobowi zani poszanowania praw, wolno ci i godno ci osobistej
oraz pogl dów i przekona innych ludzi.

6)

Uczniowie zobowi zani s do niesienia pomocy osobom potrzebuj cym i wykazywania si trosk o dobro innych.

7)

Uczniowie s zobowi zani do dbania o wspólne dobro, ad i porz dek w szkole.

8)

Uczniowie s zobowi zani do niestosowania adnych form agresji, czy przemocy
wobec innych

9)

Uczniowie zobowi zani s do przeciwstawiania si przejawom agresji, wandalizmu i wulgarno ci.

10)

Uczniowie zobowi zania s do samokontroli i zachowywania porz dku na terenie
szko y oraz poza ni .
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11)

Uczniowie s zobowi zani do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zaciach i yciu szko y oraz systematycznego przygotowywania si do zaj .

12)

Uczniowie s zobowi zani do obecno ci na klasówkach i kartkówkach.

13)

Uczniowie s zobowi zani do bie cego informowania rodziców o w asnych post pach w nauce.

14)

Uczniowie zobowi zani s do przestrzegania zasad dotycz cych codziennego i
od wi tnego stroju szkolnego.

15)

3.

CEGO IM. POWSTA CÓW

a)

Codzienny strój szkolny ucznia powinien by niewyzywaj cy. Niedozwolone jest noszenie odzie y oraz akcesoriów z wulgarnymi has ami, emblematami propaguj cymi rodki odurzaj ce, przemoc, nietolerancj lub powszechnie pot piane ideologie.

b)

Obowi zkowym szkolnych strojem od wi tnym dla uczniów, noszonym
podczas uroczysto ci szkolnych jest: dla dziewcz t - bia a bluzka i granatowa (ew. czarna) spódnica; dla ch opców - bia a koszula, krawat i ciemne
ubranie.

c)

Uczniowie zobowi zani s do zak adania od wi tnego stroju szkolnego w
nast puj cych dniach (ewentualnie w dniach, w których wi ta te s obchodzone na terenie szko y): uroczyste rozpocz cie roku szkolnego, wi to Edukacji Narodowej, wi to Szko y, wi to Niepodleg ci Polski, wi to 3 Maja, po egnanie klas trzecich - obowi zuje uczniów klas II i III, matura próbna i egzamin maturalny - obowi zuje maturzystów, uroczyste zako czenie roku szkolnego, inne wcze niej zapowiedziane w zarz dzeniu
dyrektora szko y wydarzenia maj ce miejsce na terenie szko y, których
charakter wymaga stroju od wi tnego.

Uczniom korzystaj cym z obiektów sportowych, ze wzgl dów bezpiecze stwa:
a)

nakazuje si posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia zmiennego z bia
podeszw ,

b)

zakazuje si noszenia bi uterii i d ugich paznokci

16)

W sytuacji niezastosowania si do powy szego zapisu, nauczyciel sprawuj cy
opiek nad obiektem sportowym nie zezwala uczniowi na korzystanie z obiektu
sportowego, a w sytuacji zaj wychowania fizycznego nie dopuszcza ucznia do
uczestnictwa w wiczeniach, odnotowuj c nieprzygotowanie do zaj .

17)

Uczniowie na terenie szko y maj prawo przebywa wy cznie w obuwiu zmiennym.

18)

Uczniowie s zobowi zani do korzystania z szatni szkolnej.

Zakazy obowi zuj ce uczniów.
1)

Zabrania si uczniom u ywania podczas zaj edukacyjnych urz dze telekomunikacyjnych i innych urz dze utrwalaj cych lub przenosz cych obraz lub
wi k.

2)

Zabrania si uczniom opuszczania terenu szko y podczas trwania zaj
nych i podczas przerw ródlekcyjnych.

3)

Uczniom zabrania si siadania na posadzkach i parapetach korytarzy oraz na
schodach.

edukacyj-

System nagród.
1)

Uczniowie osi gaj cy wybitne osi gni cia w nauce mog by wytypowani przez
Rad Pedagogiczn do Stypendium Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nagrody Prezesa Rady Ministrów lub Nagrody Ministra Edukacji Narodowej wed ug zasad okre lonych w odr bnych przepisach.

42

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTA
2)

3)

5.

CEGO IM. POWSTA CÓW

SKICH

Uczniowie mog by nagrodzeni za wzorow postaw , wybitne osi gni cia w nauce, w sporcie i prac na rzecz klasy, szko y i rodowiska poprzez:
a)

pochwa

Samorz du Uczniowskiego, nauczyciela, dyrektora szko y,

b)

nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego,

c)

list pochwalny dla rodziców ucznia,

d)

stypendia naukowe (w ramach mo liwo ci finansowych),

e)

wpis do Ksi gi Pami tkowej Szko y,

f)

wytypowanie do nagród przyznawanych przez w adze samorz dowe i inne.

Absolwenci szko y za wzorow postaw , wybitne osi gni cia w nauce uzyskiwane w ci gu ca ego okresu nauki w szkole, mog zosta wyró nieni nagrod pieni
, nagrod rzeczow i listem pochwalnym skierowanym do rodziców oraz
tytu em „Najlepszy Absolwent” potwierdzonym dyplomem „Sapere Aude”.

System i rodzaje kar.
1)

Uczniom, którzy niestosuj si do zapisu statutu mówi cego o zakazie u ywania
podczas zaj edukacyjnych urz dze telekomunikacyjnych lub urz dze s
cych do utrwalania i przechowywania obrazów i d wi ków odbiera si w/w
urz dzenie, które jest deponowane w sekretariacie szko y i zwracane po zako czeniu zaj edukacyjnych w danym dniu. Fakt, o którym mowa zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, a opisana sytuacja ma wp yw na ocen zachowania
zgodnie z przyj tymi kryteriami oceniania zachowania.

2)

Uczniowie mog by ukarani za: celowe i uporczywe opuszczanie szkolnych zaj
edukacyjnych lub spó nianie si na szkolne zaj cia edukacyjne; naganne zachowanie si na zaj ciach lekcyjnych i innych zaj ciach szkolnych oraz w czasie
przerw, uroczysto ci szkolnych i w czasie przebywania poza szko ; nieestetyczny, niechlujny, b
niestosowny do pracy ucznia w szkole wygl d, w tym brak
zmiennego obuwia; niestosowanie si do regulaminów obowi zuj cych na terenie szko y; inspirowanie lub udzia w aktach przemocy fizycznej i s ownej zarówno na terenie szko y jak i poza jej terenem, niszczenie sprz tu i urz dze
szkolnych oraz mienia spo ecznego, przyw aszczenie cudzego mienia, posiadanie,
rozprowadzanie lub za ywanie narkotyków, picie alkoholu w szkole i poza ni ,
palenie papierosów, e-papierosów, dokonywanie wpisów do dzienników szkolnych, fa szowanie usprawiedliwie i podpisów rodziców poprzez:
a)

obni enie oceny zachowania,

b)

pisemn nagan wychowawcy klasy,

c)

pisemn nagan dyrektora szko y,

d)

zawieszenie w uprawnieniach ucznia,

e)

skre lenie z listy uczniów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

3)

Przewidziane w kryteriach oceniania zachowania rodzaje kar, stosuje si w sposób stopniowy wed ug ustalonej wy ej hierarchii, adekwatnie do pope nionego
wykroczenia.

4)

Dyrektor szko y, w sytuacjach, kiedy charakter przewinienia zagra a sytuacji wychowawczej szko y lub dobru spo eczno ci szkolnej, mo e podj decyzj o ukaraniu ucznia, z pomini ciem zasady stopniowania przewidzianych w statucie kar.

5)

Wobec uczniów, którzy maj nieobecno ci nieusprawiedliwione wyci ga si konsekwencje przewidziane w kryteriach oceniania zachowania, a ponadto stosuje
si nast puj ca procedur karn :
a)

po opuszczania przez ucznia 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia
ucze otrzymuje ostrze enie wychowawcy klasy,
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b)

w przypadku opuszczenie przez ucznia 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia ucze otrzymuje nagan wychowawcy klasy, o której równie zostaj zawiadomieni rodzice,

c)

przy 30 godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia ucze otrzymuje nagan dyrektora szko y,

d)

po przekroczeniu liczby 30 godzin nieusprawiedliwionych uczniowi zagraa zawieszeniem w prawach ucznia.

e)

Uczniowi, któremu udzielono nagany wychowawcy przys uguje prawo
odwo ania si od tej decyzji do dyrektora szko y.

f)

Uczniowi, któremu udzielono nagany dyrektora szko y przys uguje prawo
do odwo ania si od tej decyzji do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny nad szko a czyli skiego Kuratora O wiaty.

g)

W ka dym przypadku odwo anie od decyzji sk ada si w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji o udzieleniu nagany w formie pisemnej z. ma
form pisemn i zawiera pisemne uzasadnienie obydwu przypadkach nale y zg osi pisemne zastrze enie w terminie do 14 dni od daty otrzymania
decyzji o udzieleniu nagany.

6)

Uczniowie ukarani nagan dyrektora szko y otrzymuj w danym roku ocen
roczn zachowania co najwy ej poprawn .

7)

Procedura zawieszania ucznia w uprawnieniach.
a)

Decyzj o zawieszeniu ucznia w jego uprawnieniach oraz okre lenie czasu
trwania kary podejmuje dyrektor szko y na mocy uchwa y Rady Pedagogicznej i po zasi gni ciu opinii wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,
Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego.

b)

Inicjatywa w sprawie zawieszenia ucznia w jego uprawnieniach nale y do
dyrektora szko y, cz onków Rady Pedagogicznej oraz przewodnicz cego
szko y dzia aj cego z upowa nienia Samorz du Uczniowskiego.

c)

Konsekwencje wynikaj ce z faktu zawieszenia ucznia w jego uprawnieniach:
pozbawienie ucznia mo liwo ci uczestnictwa w turystycznych wycieczkach i wyjazdach szkolnych, wyj ciach na imprezy kulturalne i
inne organizowane przez szko ,
pozbawienia ucznia mo liwo ci reprezentowania szko y w jakichkolwiek formach,
pozbawienie ucznia mo liwo ci pe nienia funkcji w samorz dzie
klasowym (szkolnym) lub innych funkcji na terenie szko y,
pozbawienia ucznia mo liwo ci zg aszania nieprzygotowania do
lekcji,
pozbawienia ucznia mo liwo ci otrzymania nagród i wyró nie
(obowi zuje w roku szkolnym, w którym ucze odbywa kar )
uczniowie zawieszeni w swoich uprawnieniach uzyskuj na koniec
roku szkolnego, co najwy ej nieodpowiedni ocen zachowania
chyba, e Rada Pedagogiczna postanowi inaczej.

d)

8)

Uczniowi zawieszonemu w swoich uprawnieniach przys uguje prawo odwo ania si do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny nad szko , za
po rednictwem dyrektora szko y, w terminie do 14 dni od daty podj cia
decyzji.

W sytuacji gdy ucze :
a)

inicjuje lub uczestniczy w czynach zabronionych lub karalnych,
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b)

posiada, rozprowadza albo za ywa narkotyki, lub pije alkohol,

c)

podejmuje czynno ci nara aj ce siebie lub innych osób na bezpo rednie
zagro enie zdrowia lub ycia,

d)

inspiruje lub uczestniczy w aktach przemocy fizycznej lub s ownej,

e)

zagra a porz dkowi publicznemu,

f)

inspiruje lub uczestniczy w aktach wandalizmu,

g)

przyw aszcza cudze mienie,

h)

prezentuje postaw agresywn , godz

i)

notorycznie uchyla si od realizacji obowi zku nauki,

j)

ma destrukcyjny wp yw na rodowisko szkolne; jest zdemoralizowany i
wykazuje postaw aspo eczn , a szko a wyczerpa a wobec niego wszelkie
mo liwo ci oddzia ywania wychowawczego,

w prawa innych osób,

mo e zosta ukarany poprzez skre lenie z listy uczniów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
9)

§ 7.

Procedura skre lania uczniów z listy uczniów szko y.
a)

Dyrektor szko y na podstawie uchwa y Rady Pedagogicznej i po zapoznaniu si z opini Samorz du Uczniowskiego, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy i Rady Rodziców podejmuje decyzj o skre leniu ucznia z listy uczniów szko y.

b)

Decyzja dyrektora szko y o skre leniu ucznia z listy uczniów szko y jest
decyzj administracyjn dor czon rodzicom na pi mie i mo e by wydana
z rygorem natychmiastowej wykonalno ci.

c)

Dyrektor szko y informuje organa w adz samorz dowych w ciwe ze
wzgl du na adres zamieszkania ucznia, o zaprzestaniu realizacji obowi zku nauki przez ucznia w zwi zku z jego skre leniem z listy uczniów szko y.
Obowi zek zapewnienia realizacji obowi zku nauki zgodnie z odr bnymi
przepisami spoczywa na rodzicach.

d)

Od decyzji o skre leniu z listy uczniów, przys uguje prawo odwo ania si w
ci gu 14 dni - do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, za po rednictwem dyrektora szko y.

Zasady wewn trzszkolnego oceniania.
1.

Zagadnienia ogólne
1)

Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do:
a)

wymaga okre lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego
oraz wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów nauczania,

b)

wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zaj edukacyjnych.

2)

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc oddzia u, nauczycieli oraz uczniów danego oddzia u stopnia respektowania przez
ucznia zasad wspó ycia spo ecznego i norm etycznych oraz obowi zków okrelonych w statucie szko y.

3)

Ocenianie osi gni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach
oceniania wewn trzszkolnego, które ma na celu:
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a)

informowanie ucznia o poziomie jego osi gni
chowaniu oraz o post pach w tym zakresie,

edukacyjnych i jego za-

b)

udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy ,

c)

udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania w asnego rozwoju,

d)

motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu,

e)

dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach i trudnociach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia,

f)

umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje:
a)

formu owanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb dnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych,

b)

ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c)

ustalanie ocen bie cych i ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych, a tak e ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d)

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e)

ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych
zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)

ustalanie warunków i trybu otrzymania wy szych ni przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g)

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o post pach i trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.

5)

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa si zgodnie z odr bnymi przepisami.

6)

Ocenianie ródrocznych i rocznych osi gni edukacyjnych oraz ródrocznej i
rocznej oceny zachowania ucznia mo e zosta dokonane w formie oceny opisowej.

7)

a)

Dokonanie oceny ródrocznej lub rocznej wnioskuje do dyrektora szko y
w formie pisemnej rodzic lub ucze pe noletni, w terminie najpó niej do
dnia zako czenia klasyfikacji, okre lonego w Kalendarzu Szkolnym, wskazuj c przedmiot lub przedmioty, jakie maj by uwzgl dnione w dokonywanej ocenie.

b)

Ocena opisowa przygotowana przez nauczyciela przedmiotu (nauczycieli
przedmiotów) lub w przypadku oceny zachowania przez wychowawc ,
wydana jest wnioskodawcy w terminie do dwóch tygodni licz c od daty
wp yni cia wniosku.

c)

Nie przewiduje si dokonywania oceny opisowej w przypadku oceniania
bie cego.

Nauczyciele przedmiotów w oparciu o realizowany program nauczania, podstaw
programow i standardy egzaminacyjne opracowuj przedmiotowe systemy
oceniania wymaga edukacyjnych wraz z zasadami sprawdzania i oceniania osi gni edukacyjnych. Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania musz
uwzgl dnia specyfik nauczania przedmiotu.
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Przy okre laniu wymaga edukacyjnych i ustalaniu ocen z wychowania fizycznego nauczyciel zobowi zany jest bra pod uwag :
a)

wysi ek wk adany przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj ,

b)

wype nianie obowi zków, w tym systematyczno
ciach,

c)

aktywno ucznia w dzia aniach podejmowanych przez szko na rzecz
kultury fizycznej.

udzia u ucznia w zaj -

Ocenom cz stkowym uzyskiwanym przez ucznia przypisuje si nast puj ce wagi:
a)

sprawdziany – waga 3

b)

kartkówki / odpowiedzi ustne – waga 2

c)

aktywno , prace domowe, praca na lekcji, praca w grupach – waga 1

d)

konkursy:
udzia – waga 1
laureat, finalista lub wyró nienie w: wojewódzkim, regionalnym, rejonowym, powiatowym konkursie – waga 2
laureat, finalista: ogólnopolskiego lub mi dzynarodowego konkursu
– waga 3

e)
10)

2.

projekty naukowe – waga 3

Oceny pó roczne i roczne:
a)

cena pó roczna (roczna) jest redni wa on ocen cz stkowych uzyskanych przez ucznia w pó roczu.

b)

Oceny pó roczne i roczne s wystawiane w nast puj cy sposób:
niedostateczny –

rednia ocen z przedzia u < 0 – 1,6 )

dopuszczaj cy –

rednia ocen z przedzia u < 1,6 – 2,6 )

dostateczny

–

rednia ocen z przedzia u < 2,6 – 3,6 )

dobry

–

rednia ocen z przedzia u < 3,6 – 4,6 )

bardzo dobry

–

rednia ocen z przedzia u < 4,6 – 5,0 >

celuj cy

–

rednia ocen powy ej 5,0

11)

Wszystkie oceny stawiane uczniowi w ci gu roku szkolnego s jawne i powinny
by omówione przez nauczyciela, w formie przyj tej w przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych.

12)

Nauczyciel przedmiotu, jest zobowi zany dostosowa wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia stosownie do podj tych wzgl dem niego dzia
wspieraj cych.

Zasady oceniania osi gni
1)

edukacyjnych uczniów.

Ustala si nast puj cy system oceniania rocznego – oceny wpisane pe nym s owem:
a)

celuj cy,

b)

bardzo dobry,

c)

dobry,

d)

dostateczny,

e)

dopuszczaj cy,
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niedostateczny,

Ustala si nast puj cy system oceniania ródrocznego – oceny wpisane s owem
dopuszczaj c u ycie znaku graficznego:
a)

celuj cy,

b)

bardzo dobry,

c)

+ dobry,

d)

dobry,

e)

– dobry,

f)

+ dostateczny,

g)

dostateczny,

h)

– dostateczny,

i)

+ dopuszczaj cy,

j)

dopuszczaj cy,

k)

– dopuszczaj cy,

l)

niedostateczny.

Ustala si dwa alternatywne systemy oceniania bie cego:
a)

ocenianie tradycyjne wyra one:
cyfr arabsk dopuszczaj c u ycie znaku graficznego, wed ug skali :
6, +5, 5, -5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, +1, 1,
wpisane znakiem graficznym: [+], [-]; przy czym system przeliczania
przyj tych znaków na ocen okre lony jest w przedmiotowych systemach oceniania,

b)

3.

punktowy system oceniania wyra ony ilo ci punktów uzyskanych przez
ucznia do ilo ci punktów, które ucze mo e osi gn maksymalnie.

4)

Szczegó owe zasady funkcjonowania systemów oceniania bie cego oraz kryteria
przeliczania ocen lub ilo ci punktów na oceny ródroczne i roczne zawarte s w
przedmiotowych systemach oceniania i w przedmiotowych kryteriach oceniania.

5)

O wyborze systemu oceniania bie cego decyduje nauczyciel przedmiotu na pocz tku roku szkolnego. Wybór systemu oceniania bie cego podlega zatwierdzeniu przez Rad Pedagogiczn .

6)

Oceny cz stkowe powinny by w dzienniku lekcyjnym opisane w wyznaczonych
do tego rubrykach.

7)

Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danego przedmiotu celuj ca ocen klasyfikacyjn roczn . Informacja o osi gni ciu ucznia odnotowana
jest ponadto na wiadectwie promocyjnym w danym roku, w którym ucze odniós sukces oraz na wiadectwie uko czenia szko y.

8)

Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych na egzaminie maturalnym s zwolnieni z danego przedmiotu nawet, je li przedmiot ten nie by obj ty szkolnym
programem nauczania, zgodnie z odr bnymi przepisami.

Zasady ustalania ocen zachowania.
1)

ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia nast puj ce
podstawowe obszary:
a)

wywi zywanie si z obowi zków ucznia,

b)

post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej,
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c)

dba

o honor i tradycje szko y,

d)

dba

o pi kno mowy ojczystej,

e)

dba

o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób;

f)

godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ,

g)

okazywanie szacunku innym osobom.

2)

ródroczn i roczn ocen zachowania ustala wychowawca klasy, wed ug przyj tych kryteriów, po zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3)

Ocena zachowania ustalana jest najpó niej na 7 dni przed klasyfikacyjnym ( ródrocznym i rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4)

Wychowawca mo e zmieni ocen zachowania, wystawion w wy ej okre lonym
terminie w sytuacjach, gdy postawa ucznia po wystawieniu oceny zachowania
uleg a zmianie, a szczególnie w przypadkach: pojawienia si nieobecno ci nieusprawiedliwionych na zaj ciach edukacyjnych lub zaobserwowania zachowa
podlegaj cych karze zgodnie z zapisami statutu szko y.

5)

Ocena zachowania nie ma wp ywu na oceny z zaj

6)

Ocena zachowania nie ma wp ywu na promocj do klasy programowo wy szej,
ani na uko czenie szko y.

7)

Ocena zachowania ma wp yw na promocj z wyró nieniem.

8)

Wychowawca ustala ocen zachowania wed ug skali:
a)

wzorowe,

b)

bardzo dobre,

c)

dobre,

d)

poprawne,

e)

nieodpowiednie,

f)

naganne.

edukacyjnych.

9)

Godziny nieobecno ci nieusprawiedliwionej i spó nienia sumuj si w ca ym roku szkolnym, je eli jednak w drugim okresie nast pi a wyra na poprawa frekwencji w stosunku do sytuacji z pierwszego okresu, wówczas ucze mo e
otrzyma ocen zachowania wy sz ni wskazywa aby na to ca kowita liczba godzin nieusprawiedliwionych, jakie uzyska on w ci gu ca ego roku szkolnego.

10)

W przypadku ustalania oceny z zachowania uczniom, wobec których zastosowano karne obni enie oceny zachowania, stosuje si odr bne zasady okre lone w
systemie i rodzajach kar, zgodnie z zapisami statutu szko y.

11)

Uczniom realizuj cym tok nauki lub obowi zek szkolny poza szko
nie ustala si .

12)

Okre la si nast puj ce kryteria oceniania zachowania uczniów:
a)

zachowania

Ocen zachowania dobr otrzymuje j ucze , który spe nia wszystkie nast puj ce kryteria:
przestrzega przepisów prawa, w tym zapisów Statutu Szko y,
wywi zuje si z obowi zków szkolnych,
wype nia obowi zek noszenia obuwia zmiennego, uroczystego
stroju szkolnego, codziennego stroju szkolnego zgodnie z zapisami
regulaminu szko y,
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ma poczucie odpowiedzialno ci za mienie szkolne, spo eczne i mienie kolegów,
uczestniczy w yciu szko y,
nie u ywa wulgaryzmów,
nie ulega na ogom a w razie zaistnienia sytuacji krytycznej wykazuje ch wspó pracy i poprawy,
przestrzega zasad dobrego wychowania, a jego postawa uczniowska
i kole ska nie wzbudza zastrze .
b)

Ucze mo e uzyska ocen zachowania bardzo dobr , je eli spe nia kryteria na ocen dobr , a ponadto spe nia przynajmniej 4 z poni szych kryteriów dodatkowych:
jego frekwencja za okres oceniania wynosi co najmniej 95 %, z zastrze eniem lit. e),
nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spó nie ,
dba o rozwój w asnych talentów i zainteresowa , bierze udzia w
konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, aktywnie
uczestniczy w zaj ciach rozwijaj cych zainteresowania w szkole lub
poza ni ,
pracuje na rzecz klasy i / lub szko y, np. pe ni funkcj w samorz dzie klasowym lub szkolnym, anga uje si w organizacj imprez
klasowych lub szkolnych, reprezentuje szko w ró nego typu uroczysto ciach, jest cz onkiem pocztu sztandarowego, pomaga kolegom w nauce,
dzia a na rzecz rodowiska, co jest potwierdzone za wiadczeniem,
np. w ramach dzia alno ci wolontaryjnej, charytatywnej,
nie posiada adnych uwag.

c)

Ucze mo e uzyska ocen zachowania wzorow , je eli spe nia kryteria na
ocen dobr , a ponadto spe nia przynajmniej 5 z poni szych kryteriów dodatkowych:
jego frekwencja za okres oceniania wynosi co najmniej 95 %, z zastrze eniem lit. e),
nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spó nie ,
dba o rozwój w asnych talentów i zainteresowa , bierze udzia w
konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, aktywnie
uczestniczy w zaj ciach rozwijaj cych zainteresowania w szkole lub
poza ni ,
pracuje na rzecz klasy i / lub szko y, np. pe ni funkcj w samorz dzie klasowym lub szkolnym, anga uje si w organizacj imprez
klasowych lub szkolnych, reprezentuje szko w ró nego typu uroczysto ciach, jest cz onkiem pocztu sztandarowego, pomaga kolegom w nauce,
dzia a na rzecz rodowiska, co jest potwierdzone za wiadczeniem,
np. w ramach dzia alno ci wolontaryjnej, charytatywnej,
nie posiada adnych uwag.

d)

Oceny bardzo dobrej lub wzorowej, niezale nie od ilo ci spe nionych kryteriów dodatkowych, nie mo e otrzyma ucze , którego frekwencja za
okres oceniania jest ni sza ni 80%, chyba e niska frekwencja jest spowodowana powa nymi problemami zdrowotnymi, np. leczeniem szpitalnym,
rehabilitacj .
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Ucze otrzymuje ocen zachowania poprawn , je eli dotyczy go przynajmniej jedno z poni szych kryteriów dodatkowych:
ma frekwencj za okres oceniania poni ej 70 %, chyba e ta frekwencja jest spowodowana powa nymi problemami zdrowotnymi,
np. leczeniem szpitalnym, rehabilitacj .
otrzyma nagan wychowawcy.

f)

Ucze otrzymuje ocen zachowania nieodpowiedni , je eli dotyczy go
przynajmniej jedno z poni szych kryteriów dodatkowych:
otrzyma nagan dyrektora szko y,
ra co narusza zapisy Statutu szko y .

g)

Ucze otrzymuje ocen nagann , je eli dotyczy go przynajmniej jedno z
poni szych kryteriów:
zachowuje si w sposób zagra aj cy yciu i zdrowiu w asnemu i innych,
stosuje przemoc wobec innych,
posiada alkohol, spo ywa go lub jest pod jego wp ywem w czasie jakichkolwiek zaj szkolnych i organizowanych przez szko ,
posiada, u ywa lub rozprowadza rodki odurzaj ce,
udowodniono mu jakikolwiek czyn karalny, np. kradzie , wymuszenie, fa szerstwo, pobicie, udzia w zorganizowanej grupie przest pczej itd.

h)
4.

Je eli ucze wyró nia si pozytywnie i poprawi swoje zachowanie, wychowawca ma mo liwo podwy szenia mu oceny z zachowania.

Zasady bie cego sprawdzania wiadomo ci i umiej tno ci.
1)
Wiadomo ci, umiej tno ci i bie ce przygotowanie do lekcji ucznia mog by
kontrolowane w formie:
a)

klasówki podsumowuj cej (jedno- lub dwugodzinnej) lub powtórki z
wi kszych partii materia u programowego, które s zapowiadane przez
nauczyciela z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem,

b)

kartkówki (do 15 minut) z bie cego materia u przeprowadzanego bez
wcze niejszych zapowiedzi (do pi ciu tematów lekcyjnych wstecz),

c)

odpytania ustnego z bie cego materia u na ka dej lekcji (do pi ciu tematów lekcyjnych wstecz),

d)

sprawdzenia zadania domowego, dokonywanego na kolejnej lekcji lub lekcjach nast pnych, przy czym sprawdzenie to mo e mie form kartkówki,
indywidualnego odczytania tre ci zadania domowego lub sprawdzenia
faktu odrobienia zadania domowego przez nauczyciela.

2)

W danym dniu mo e by przeprowadzana tylko jedna wcze niej zapowiedziana
klasówka i nie wi cej ni trzy kartkówki chyba, e z winy uczniów wypadnie inaczej.

3)

Wszystkie formy sprawdzania wiadomo ci i umiej tno ci uczniów oceniane s
wg skali okre lonej w statucie szko y i wg zasad szczegó owych przyj tych przez
nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania.

4)

Przed ka
prac pisemn (klasówka, kartkówka) uczniowie s poinformowani
o obowi zuj cej skali przeliczeniowej punktów na oceny, zgodnie z zasadami
przyj tymi w przedmiotowym systemie oceniania.

5)

Nieobecno ucznia na klasówce (kartkówce) poci ga za sob odpytanie z danej
partii materia u programowego na nast pnej lekcji. Zapis nie dotyczy uczniów,
których nieobecno w szkole by a d sza ni trzy dni i zosta a usprawiedliwiona.
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6)

Uczniowie, którzy nie byli obecni na klasówce (kartkówce) z powodu d szej
choroby, maj obowi zek uzupe nienia braków i zdania zaleg ych prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szko y. Uczniowie celowo
(wybiórczo) opuszczaj cy lekcje utrwalaj ce i powtórzeniowe oraz klasówki
(kartkówki), których nieobecno nie zosta a usprawiedliwiona, mog by odpytani z danego materia u programowego w danym dniu, w którym stwierdzono
taki fakt.

7)

Uczniowie nie mog by ukarani ocen niedostateczn za nieobecno na klasówce (kartkówce) bez uprzedniego sprawdzenia stanu ich wiedzy (umiej tno ci) z
materia u programowego obj tego klasówk (kartkówk ).

Zasady klasyfikowania uczniów.
1)

Zasady wspólne.
a)

Okresowa ocena klasyfikacyjna ( ródroczna/roczna) i ko cowa wystawiona uczniowi powinna odpowiada faktycznemu poziomowi wiedzy, umietno ci i sprawno ci ucznia oraz uwzgl dnia indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz mo liwo ci psychofizyczne, jak równie obserwowane post py edukacyjne.

b)

Uczniom nie ucz szczaj cym na zaj cia religii (etyki) zamiast oceny klasyfikacyjnej w ciwe miejsce w dokumentacji przebiegu nauczania wykre la
si kresk poziom .

c)

Uczniom zwolnionym z wicze na zaj ciach wychowania fizycznego, nauczyciel przedmiotu mo e wystawi ocen klasyfikacyjn je li ma podstawy
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. W przeciwnym wypadku wpisuje si w
dokumentacji przebiegu nauczania s ownie „zwolniony(a)”.

d)

Uczniom zwolnionym z nauki drugiego j zyka obcego nowo ytnego lub informatyki zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si w dokumentacji przebiegu nauczania s ownie „zwolniony(a)”

e)

Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zaj
edukacyjnych, je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia na tych zaj ciach
przekraczaj cej po ow czasu przeznaczonego na te zaj cia odpowiednio
w okresie lub roku szkolnym, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

f)

Uczniowie mog by nieklasyfikowani z jednego lub wi kszej ilo ci przedmiotów.

g)

Uczniowi niesklasyfikowanemu w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si do dokumentacji przebiegu nauczania s ownie „nieklasyfikowany(a)”.

h)

W przypadku oceny rocznej ucze nieklasyfikowany nie jest promowany
do klasy programowo wy szej, a w przypadku ucznia klasy trzeciej nie
ko czy szko y.

i)

Uczniowie, którzy opu cili ponad po ow czasu przeznaczonego w szkolnym planie nauczania na realizacj danych zaj edukacyjnych w danym
okresie klasyfikacyjnym, maj prawo przyst pi do egzaminu klasyfikacyjnego przy zastrze eniu, e:
w przypadku, gdy s to nieobecno ci usprawiedliwione ucze mo e
przyst powa do egzaminu klasyfikacyjnego po ka dym pó roczu,
w przypadku, gdy s to nieobecno ci nieusprawiedliwione uczniowi
przys uguje prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego wy cznie za zgod rady pedagogicznej i tylko raz w cyklu kszta cenia. W
razie powtórzenia si takiej sytuacji ucze jest nieklasyfikowany.

2)

Zasady klasyfikacji ródrocznej.
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a)

Klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zaj i ródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

b)

Wystawiana przez nauczyciela przedmiotu lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena ródroczna jest ostateczna i nie podlega
zmianie w wyniku egzaminu poprawkowego, ani sprawdzianu wiadomo ci
i umiej tno ci.

c)

Zasady podwy szenia przewidywanych ocen ródrocznych przed ich ostatecznych wystawieniem okre lone s w przedmiotowych systemach oceniania.

d)

W przypadku uzyskania przez ucznia oceny ródrocznej niedostatecznej,
ucze zobowi zany jest zda materia z danego pó rocza w terminie i weug zasad okre lonych w przedmiotowych systemach oceniania.

Zasady klasyfikacji rocznej i ko cowej.
a)

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia z zaj edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zaj i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, za w przypadku.

b)

Klasyfikacji ko cowej dokonuje si w klasie programowo najwy szej i
sk adaj si na ni : roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwy szej, roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, których realizacja zako czy a si odpowiednio w klasach programowo ni szych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwy szej.

c)

Ocena roczna nie jest ocen za drugi okres klasyfikacyjny, tylko
ocen za pierwsze i drugie pó rocze.

d)

Wystawiona przez nauczyciela przedmiotu lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna niedostateczna mo e zosta zmieniona wy cznie w wyniku egzaminu poprawkowego.

e)

Wystawiona przez nauczyciela przedmiotu lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna pozytywna jest ostateczna.

f)

W przypadku stwierdzenia, przez dyrektora szko y, e ocena roczna wystawiona zosta a niezgodnie z zasadami okre lonymi w wewn trzszkolnym systemie oceniania lub przedmiotowych systemach oceniania, mo e
by podwy szona w trybie sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci.

g)

Uczniowi w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych
lub w przypadku problemów zdrowotnych dyrektor szko y mo e:
wyd

czn

czas klasyfikacji, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,

wyrazi zgod na czasowe zawieszenie zaj dydaktycznowychowawczych, ka dorazowo nie d ej ni na czas do ko ca roku
szkolnego.
6.

Zasady promowania uczniów.
1)

Uczniowie, którzy uzyskali z obowi zkowych zaj edukacyjnych przewidzianych
programem nauczania w danej klasie (z wyj tkiem religii) oceny roczne pozytywne uzyskuj promocj do klasy wy szej, a w klasie programowo najwy szej
uczniowie ko cz szko . Na uzyskanie promocji lub uko czenie szko y przez
ucznia nie maj wp ywu oceny z dodatkowych zaj edukacyjnych.

2)

Uczniowie, którzy uzyskali redni ocen z przedmiotów edukacyjnych przewidzianych programem nauczania w danej klasie co najmniej 4,75 i ocen zacho53
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wania, co najmniej bardzo dobr otrzymuj promocj do klasy wy szej z wyró nieniem, co jest odnotowane w dokumentacji przebiegu nauczania. W takim
przypadku uczniowie s wyró nieni:
a)

3)

wiadectwem z wyró nieniem,

b)

dyplomem dla najlepszego ucznia szko y,

c)

nagrod rzeczow ,

d)

w innej formie, w miar posiadania przez szko

rodków finansowych.

Uczniowie, którzy w ca ym cyklu kszta cenia uzyskali redni arytmetyczn ocen
z obowi zkowych przedmiotów edukacyjnych przewidzianych programem nauczania co najmniej 4,75 i ocen zachowania w klasie trzeciej co najmniej bardzo
dobr ko cz szko z wyró nieniem. W takim przypadku uczniowie s wyró nieni:
a)

wiadectwem uko czenia szko y z wyró nieniem,

b)

listem gratulacyjnym skierowanym do rodziców,

c)

nagrod rzeczow ,

d)

w innej formie, w miar posiadania przez szko

rodków finansowych.

4)

Uczniowie ko cz cy nauk w szkole, którzy w ca ym cyklu kszta cenia uzyskali
najwy sze w danym roczniku absolwentów szko y oceny oraz wyró nili si wzorow postaw lub ponadprzeci tnymi osi gni ciami zostaj wyró nieni tytu em
„Najlepszy Absolwent” i dyplomem „Sapere Aude”. Decyzj w sprawie przyznania
tego tytu u podejmuje Rada Pedagogiczna.

5)

Nagroda jest form uznaniow docenienia pracy ucznia. Od decyzji o przyznaniu
nagrody przys uguje pisemne odwo anie si do dyrektora szko y.

6)

Zasady promowania uczniów do klasy programowo wy szej z jedn ocen niedostateczn uzyskan w wyniku egzaminu poprawkowego.
a)

Uczniowie, którzy w wyniku egzaminu poprawkowego otrzymali jedn
ocen niedostateczn z przedmiotów obowi zkowych mog jeden raz w
ci gu nauki w liceum ubiega si o uzyskanie promocji do klasy programowo wy szej pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s
zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wy szej

b)

Prawo do ubiegania si o promocj do klasy wy szej z jedn ocen niedostateczn przys uguje uczniom, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego,
oraz:
w ci gu roku szkolnego uzupe nili wszystkie zaleg ci b
ce
skutkiem nieobecno ci na klasówkach podsumowuj cych, jakie nauczyciel przeprowadza ,
w ci gu roku szkolnego wyczerpali mo liwo ci uzupe nienia braków edukacyjnych w formach proponowanych przez szko ,

c)

Uczniowie ubiegaj cy si o prawo do promocji do klasy wy szej z jedn
ocen niedostateczn (lub ich rodzice) w terminie do dnia poprzedzaj cego wyznaczony termin posiedzenia RP na którym b dzie rozpatrywany
wniosek zobowi zani s do przed enia dyrektorowi szko y wniosku w
przedmiotowej sprawie,

d)

Informacj o uzupe nieniu przez ucznia zaleg ci b
cych skutkiem nieobecno ci na klasówkach podsumowuj cych przedstawia na posiedzeniu
RP, na którym rozpatrywany b dzie wniosek, nauczyciel ucz cy przedmiotu w danej klasie
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e)

Informacj o wykorzystaniu przez ucznia mo liwo ci uzupe nienia braków
edukacyjnych przedstawia na posiedzeniu RP, na którym rozpatrywany
dzie wniosek, wychowawca danej klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, którzy prowadzili zaj cia tego typu

f)

Rada Pedagogiczna podejmuje decyzj w przedmiotowej sprawie na plenarnym posiedzeniu RP w sierpniu przed rozpocz ciem roku szkolnego.
Decyzja RP jest ostateczna i nie podlega zaskar eniu.

7)

Uczniowie, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wy szej lub nie
uko czyli szko y powtarzaj klas , z zastrze eniem uzupe nienia ró nic programowych, jakie mog si pojawi w zwi zku z wyborem innej klasy, w której uczniowie chc kontynuowa nauk , wyborem innego j zyka obcego nowo ytnego
lub wyborem innej grupy zaawansowania nauki j zyka obcego nowo ytnego, w
trybie egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach okre lonych w statucie szko y.

8)

Rodzaje i zasady przeprowadzania egzaminów.

9)

Ustala si nast puj ce rodzaje sposobów sprawdzaj cych wiadomo ci i umiej tno ci ucznia:

10)

a)

egzamin klasyfikacyjny,

b)

egzamin poprawkowy,

c)

sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci.

Tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
a)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w sytuacji, kiedy ucze :
opu ci ponad po ow czasu przeznaczonego na dane zaj cia w
szkolnym planie nauczania i brak jest podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej,
realizuje indywidualny tok nauczania
realizuje obowi zek nauki poza szko ,
uzupe nia ró nice programowe.

b)

Ucze ma prawo do zdawania jednego lub kilku egzaminów klasyfikacyjnych.

c)

Prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego przys uguje uczniowi z
mocy prawa w nast puj cych sytuacjach:
kiedy opu ci on ponad po ow czasu przeznaczonego na dane zaj cia w szkolnym planie nauczania, a jego nieobecno ci s usprawiedliwione,
realizuje indywidualny tok nauczania,
realizuje obowi zek nauki poza szko ,
uzupe nia ró nice programowe.

d)

Uczniowi, który opu ci ponad po ow czasu przeznaczonego na dane zaj cia w szkolnym planie nauczania i brak podstaw do ustalenia mu oceny
klasyfikacyjnej, a jego nieobecno ci s nieusprawiedliwione zgody na egzamin klasyfikacyjny udziela w drodze g osowania Rada Pedagogiczna, na
pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, z ony do dyrektora szko y w
terminie do 7 dni przed zako czeniem klasyfikacji rocznej.

e)

Dyrektor szko y po konsultacji z uczniem i jego rodzicami ustala termin
egzaminu klasyfikacyjnego i liczb przedmiotów, z których ucze mo e
zdawa egzamin klasyfikacyjny w ci gu jednego dnia.
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f)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pó niej ni w dniu poprzedzaj cym dzie zako czenia rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych.
Dyrektor szko y w przypadku udokumentowanych wypadków losowych,
w porozumieniu z organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny nad szko ,
wyznacza inny termin egzaminu.

g)

Pisemna informacja o wyznaczonym terminie egzaminu klasyfikacyjnego
oraz ogólnych zasadach jego przeprowadzania, przekazana jest przez wychowawc klasy uczniowi i jego rodzicom niezw ocznie po podj ciu stosownych decyzji oraz listem poleconym wys anym na adres domowy
ucznia.

h)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powo ana
przez dyrektora szko y w sk adzie:
W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego w
zwi zku z nieobecno ciami ucznia lub realizowaniem przez ucznia
indywidualnego toku nauki: nauczyciel przedmiotu prowadz cy dane zaj cia edukacyjne, jako przewodnicz cy i nauczyciel tego samego przedmiotu,
w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego w
zwi zku z realizowaniem przez ucznia obowi zku nauki poza szko
lub wyrównywania ró nic programowych: dyrektor szko y jako
przewodnicz cy oraz nauczyciel przedmiotu prowadz cy dane zaj cia edukacyjne.

i)

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

j)

Nauczyciel danych zaj edukacyjnych wyznaczony na egzaminatora, na
pro
zainteresowanego ucznia informuje go o szczegó owych wymaganiach edukacyjnych, zakresie materia u obowi zuj cego na egzaminie i
mo liwych sposobach sprawdzenia wiedzy,

k)

Zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej i ustnej, odpowiednie dla przytej formy egzaminu, przygotowuje nauczyciel danych zaj edukacyjnych
wyznaczony na egzaminatora na podstawie realizowanego w danej klasie
programu nauczania, w zwi zku z tym przygotowane pytania (zadania)
musz odpowiada ró nemu stopniowi trudno ci, okre lonemu na podstawie szkolnych wymaga edukacyjnych i przewidywa pytania na ocen
celuj .

l)

Nauczyciel danych zaj edukacyjnych wyznaczony na egzaminatora przygotowuje zestawy egzaminacyjne w ilo ci umo liwiaj cej sprawne przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego przy za eniu, e liczba przygotowanych zestawów jest o 2 wi ksza ni liczba zdaj cych egzamin w danym dniu.

m)

Nauczyciel danych zaj edukacyjnych wyznaczony na egzaminatora przygotowuje i deponuje przygotowane zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej i ustnej egzaminu klasyfikacyjnego u dyrektora szko y w terminie
do dnia zako czenia nauki w danym pó roczu (roku) szkolnym.

n)

Egzamin klasyfikacyjny, sk ada si z dwóch cz ci: pisemnej i ustnej, przy
czym egzamin z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej ma form wicze praktycznych, z zastrze eniem nast puj cych
zasad:
form egzaminu okre la nauczyciel egzaminator, uwzgl dniaj c
specyfik przedmiotu, ograniczony czas odpowiedzi oraz ró ne sposoby sprawdzenia wiadomo ci i umiej tno ci (sprawno ci) ucznia,
okre lone w przyj tym programie nauczania i stosowane przez nauczyciela prowadz cego dane zaj cia edukacyjne,
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cz
pisemna egzaminu trwa 60 minut, podczas których ucze odpowiada na pytania (problemy), wykonuje wiczenia praktyczne lub
rozwi zuje zadania,
w cz ci ustnej losuje jeden z przygotowanych zestawów zawieraj cy pytania lub polecenia, a nast pnie ma do dyspozycji 15 minut na
przygotowanie odpowiedzi ( wicze ) lub rozwi zanie zada i 15
minut na udzielenie odpowiedzi (wykonanie wicze ) lub zaprezentowanie rozwi zanych zada ,
o)

Je eli egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzony z materia u programowego drugiego okresu klasyfikacyjnego danej klasy, a ucze na koniec
pierwszego okresu uzyska ocen ródroczn niedostateczn (b
nie by
klasyfikowany), egzaminator przygotowuje pytania uwzgl dniaj ce materia z pierwszego i z drugiego pó rocza.

p)

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, nauczyciel
egzaminuj cy ustala ocen stosownie do przyj tej skali ocen, przy czym:
w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego z materia u programowego pierwszego pó rocza, ocena z egzaminu klasyfikacyjnego staje si ocen ródroczn ,
w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego z zakresu materia u programowego z zakresu drugiego pó rocza, w sytuacji, kiedy ucze z przedmiotu na pierwszy pó rocze uzyska oceniedostateczn , a zakres egzaminu obejmowa tre ci programowe pierwszego i drugiego pó rocza, ocena z egzaminu klasyfikacyjnego staje si ocen roczn ,
w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego z zakresu materia u programowego z zakresu drugiego pó rocza, w sytuacji, kiedy ucze z przedmiotu na pierwszy okres uzyska ocen
pozytywn , ocen roczn dla ucznia ustala nauczyciel egzaminuj cy
bior c pod uwag ocen ródroczn i wynik egzaminu klasyfikacyjnego.

q)

Ocena wystawiona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

r)
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a)

Egzamin poprawkowy przeprowadza si w sytuacji uzyskania przez ucznia
rocznej oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, w tym równie rocznej oceny klasyfikacyjnej wystawionej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

b)

Prawo do egzaminu poprawkowego z mocy prawa przys uguje uczniom
klas I – III, którzy uzyskali ocen roczn niedostateczn z jednego lub
dwóch obowi zkowych zaj edukacyjnych.

c)

Dyrektor szko y w terminie do dnia zako czenia rocznych zaj dydaktyczno - wychowawczych wyznacza termin egzaminu oraz powo uje komisj egzaminacyjn .

d)

Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.

e)

Pisemna informacja o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego
oraz zasadach jego przeprowadzania, przekazana jest przez wychowawc
klasy uczniowi i jego rodzicom niezw ocznie po podj ciu stosownych decyzji oraz listem poleconym wys anym na adres domowy ucznia.

f)

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powo ana
przez dyrektora szko y w sk adzie: dyrektor szko y lub nauczyciel przez
niego wyznaczony, jako przewodnicz cy, nauczyciel prowadz cy dane zacia edukacyjne oraz nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zacia edukacyjne, spo ród których przewodnicz cy komisji wyznacza egzaminatora g ównego i egzaminatora pomocniczego.

g)

Nauczyciel przedmiotu ucz cy w danej klasie w porozumieniu z wyznaczonym przez dyrektora szko y nauczycielem egzaminuj cym, na pro
zainteresowanego ucznia informuje go o wymaganiach i zakresie materiau obowi zuj cego na egzaminie poprawkowym.

h)

Zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej i ustnej, odpowiednie dla przytej formy egzaminu, przygotowuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko y na egzaminatora w porozumieniu z nauczycielem ucz cym
przedmiotu w danej klasie na podstawie realizowanego w danej klasie
programu nauczania, w zwi zku z tym przygotowane pytania (zadania)
musz odpowiada ró nemu stopniowi trudno ci, okre lonemu na podstawie szkolnych wymaga edukacyjnych.

i)

Nauczyciel przedmiotu wyznaczony na egzaminatora przygotowuje zestawy egzaminacyjne w ilo ci umo liwiaj cej sprawne przeprowadzenie egzaminu poprawkowego przy za eniu, e liczba przygotowanych zestawów jest o 2 wi ksza ni liczba zdaj cych egzamin w danym dniu.

j)

Nauczyciel przedmiotu wyznaczony na egzaminatora przygotowuje i deponuje przygotowane zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej i ustnej
egzaminu poprawkowego u dyrektora szko y w terminie do dnia zako czenia nauki w danym roku szkolnym.

k)

Egzamin poprawkowy, sk ada si z dwóch cz ci: pisemnej i ustnej, przy
czym egzamin z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej ma form wicze praktycznych, z zastrze eniem nast puj cych
zasad:
form egzaminu okre la nauczyciel egzaminator, uwzgl dniaj c
specyfik przedmiotu, ograniczony czas odpowiedzi oraz ró ne sposoby sprawdzenia wiadomo ci i umiej tno ci (sprawno ci) ucznia,
okre lone w przyj tym programie nauczania i stosowane przez nauczyciela prowadz cego dane zaj cia edukacyjne,
cz
pisemna egzaminu trwa 60 minut, podczas których ucze odpowiada na pytania (problemy), wykonuje wiczenia praktyczne lub
rozwi zuje zadania,
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w cz ci ustnej losuje jeden z przygotowanych zestawów zawieraj cy 3 pytania (polecenia), a nast pnie ma do dyspozycji 15 minut na
przygotowanie odpowiedzi ( wicze ) lub rozwi zanie zada i 15
minut na udzielenie odpowiedzi (wykonanie wicze ) lub zaprezentowanie rozwi zanych zada ,

12)

l)

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego, komisja egzaminacyjna ustala ocen , stosownie do przyj tej skali ocen. Wystawiona
ocena jest ostateczna.

m)

Z przeprowadzonego egzaminu sporz dza si protokó zawieraj cy: nazw
zaj edukacyjnych, z których by przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodz cych w sk ad komisji, termin egzaminu poprawkowego, imi i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustalon ocen klasyfikacyjn . Do protoko u do cza si odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwi
informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi
informacj o
wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokó stanowi za cznik
do arkusza ocen ucznia.

n)

W przypadku stwierdzenia przez ucznia lub jego rodziców, e egzamin poprawkowy zosta przeprowadzony z naruszeniem zapisów statutu lub
ocena wystawiona w wyniku egzaminu poprawkowego zosta a wystawiona niezgodnie z kryteriami oceniania, wewn trzszkolnym systemem oceniania lub przedmiotowymi systemami oceniania, mog oni wnie do dyrektora szko y w terminie do 5 dniu od daty przeprowadzenia egzaminu,
pisemne zastrze enie.

o)

Uczniowi, który z powodów udokumentowanych wypadków losowych nie
przyst pi w wyznaczonym terminie do egzaminu poprawkowego dyrektor szko y wyznacza inny termin egzaminu jednak nie pó niej ni do ko ca
wrze nia.

p)

Uczniowie, którzy w wyniku egzaminu poprawkowego otrzymali jedn
ocen niedostateczn mog jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego
ubiega si o uzyskanie promocji do klasy programowo wy szej który nie
zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych, pod warunkiem e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy szej.
Zasady promowania uczniów do klasy programowo wy szej z jedn ocen
niedostateczn zosta y okre lone w statucie szko y.

Ustala si nast puj cy tryb przeprowadzania sprawdzianów wiadomo ci i umietno ci:
a)

Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci przeprowadza si :
w sytuacji, kiedy wystawiona uczniowi roczna ocena klasyfikacyjna,
w tym równie roczna pozytywna ocena klasyfikacyjna ustalona w
wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, wystawiona zosta a uczniowi
niezgodnie z przepisami prawa,
w sytuacji, kiedy wystawiona uczniowi roczna ocena klasyfikacyjna
ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, wystawiona zosta a
uczniowi niezgodnie z przepisami prawa,
w ka dym innym przypadku, kiedy nie mog mie zastosowania
przepisy prawa o wiatowego okre lone dla egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego.

b)

Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci przyznawany jest przez dyrektora
szko y na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, z ony do dyrektora szko y w terminie:
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w przypadku zg oszenia zastrze enia od wystawionej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku procedury klasyfikacyjnej lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego od dnia ustalenia oceny, nie pó niej
jednak ni do 2 dni od dnia zako czenia zaj edukacyjnych w szkole,
w przypadku zg oszenia zastrze enia od wystawionej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, w dniu
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
c)

Dyrektor szko y orzeka o zasadno ci zg oszonego zastrze enie w wyniku
podj tych czynno ci wyja niaj cych i na podstawie analizy dost pnej dokumentacji. Czynno ci wyja niaj ce w przedmiotowej sprawie dyrektor
szko y podejmuje niezw ocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku, o którym mowa wy ej.

d)

W przypadku stwierdzenia zasadno ci zastrze enia, dyrektor szko y podejmuje decyzj o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci.

e)

Dyrektor szko y ustala termin sprawdzianu wiedzy i umiej tno ci, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, bior c pod uwag fakt, e musi by
on przeprowadzony w terminie do 5 dni od dnia zg oszenia zastrze enia.

f)

Pisemna informacja o wyznaczonym terminie sprawdzianu wiadomo ci i
umiej tno ci oraz zasadach jego przeprowadzania, przekazana jest przez
wychowawc klasy uczniowi i jego rodzicom niezw ocznie po podj ciu
stosownych decyzji oraz listem poleconym wys anym na adres domowy
ucznia.

g)

Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci przeprowadza komisja egzaminacyjna powo ana przez dyrektora szko y w sk adzie: dyrektor szko y lub
nauczyciel przez niego wyznaczony, jako przewodnicz cy, nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne oraz dwóch nauczycieli tego samego lub
pokrewnego przedmiotu, spo ród których przewodnicz cy komisji wyznacza egzaminatora g ównego i egzaminatorów pomocniczych.

h)

Nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne w porozumieniu z wyznaczonym przez dyrektora szko y nauczycielem egzaminuj cym, na pro
zainteresowanego ucznia informuje go o wymaganiach i zakresie materiau obowi zuj cego na sprawdzianie wiadomo ci i umiej tno ci.

i)

Zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej i ustnej, odpowiednie dla przytej formy egzaminu, przygotowuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko y na egzaminatora w porozumieniu z nauczycielem prowadz cy
dane zaj cia edukacyjne na podstawie realizowanego w danej klasie programu nauczania, w zwi zku z tym przygotowane pytania (zadania) musz
odpowiada ró nemu stopniowi trudno ci, okre lonemu na podstawie
szkolnych wymaga edukacyjnych i przewidywa pytania na ocen celuj .

j)

Nauczyciel przedmiotu wyznaczony na egzaminatora przygotowuje zestawy egzaminacyjne w ilo ci umo liwiaj cej sprawne przeprowadzenie
sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci przy za eniu, e liczba przygotowanych zestawów jest o 2 wi ksza ni liczba zdaj cych egzamin w danym dniu.

k)

Nauczyciel przedmiotu wyznaczony na egzaminatora przygotowuje i deponuje przygotowane zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej i ustnej
sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci u dyrektora szko y w terminie do
dnia zako czenia nauki w danym roku szkolnym.

l)

Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci, sk ada si z dwóch cz ci: pisemnej i ustnej, przy czym egzamin z wychowania fizycznego, informatyki i
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wicze praktycznych, z zastrze e-

form egzaminu okre la nauczyciel egzaminator, uwzgl dniaj c
specyfik przedmiotu, ograniczony czas odpowiedzi oraz ró ne sposoby sprawdzenia wiadomo ci i umiej tno ci (sprawno ci) ucznia,
okre lone w przyj tym programie nauczania i stosowane przez nauczyciela prowadz cego dane zaj cia edukacyjne,
cz
pisemna egzaminu trwa 60 minut, podczas których ucze odpowiada na pytania (problemy), wykonuje wiczenia praktyczne lub
rozwi zuje zadania,
w cz ci ustnej losuje jeden z przygotowanych zestawów zawieraj cy 3 pytania (polecenia), a nast pnie ma do dyspozycji 15 minut na
przygotowanie odpowiedzi ( wicze ) lub rozwi zanie zada i 15
minut na udzielenie odpowiedzi (wykonanie wicze ) lub zaprezentowanie rozwi zanych zada ,

13)

m)

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci,
powo ana przez dyrektora szko y komisja ustala ocen , stosownie do przytej skali ocen.

n)

Ocena wystawiona przez komisj w wyniku sprawdzianu wiadomo ci i
umiej tno ci nie mo e by ni sza ni ustalona wcze niej ocena,

o)

Ocena wystawiona przez komisj w wyniku sprawdzianu wiadomo ci i
umiej tno ci jest ostateczna, za wyj tkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, która mo e by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

p)

Z przeprowadzonego egzaminu sporz dza si protokó zawieraj cy: nazw
zaj edukacyjnych, z których by przeprowadzony sprawdzian, imiona i
nazwiska osób wchodz cych w sk ad komisji, termin sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci, imi i nazwisko ucznia, zadania sprawdzaj ce, ustalon ocen klasyfikacyjn . Do protoko u do cza si odpowiednio pisemne
prace ucznia, zwi
informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi
informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokó stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.

q)

Uczniowi, który z powodów udokumentowanych wypadków losowych nie
przyst pi w wyznaczonym terminie sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci dyrektor szko y w porozumieniu z organem sprawuj cym nadzór
pedagogiczny nad szko , wyznacza inny termin sprawdzianu.

Ustala si nast puj cych tryb wystawiania rocznej oceny zachowania wobec trybu wystawienia której zg oszone zosta y zastrze enia.
a)

W sytuacji, w której roczna ocena zachowania wystawiona zosta a uczniowi niezgodnie z przepisami prawa ucze lub rodzice maj prawo wnie
do dyrektora szko y pisemne zastrze enie i wnioskowa o jej ponowne
ustalenie.

b)

Zastrze enie co do procedury ustalenia oceny rocznej zachowania zg aszadyrektorowi szko y osoby uprawnione w terminie do 2 dni od zako czenia zaj edukacyjnych.

c)

Dyrektor szko y orzeka o zasadno ci zg oszonego zastrze enie w wyniku
podj tych czynno ci wyja niaj cych i na podstawie analizy dost pnej dokumentacji. Czynno ci wyja niaj ce w przedmiotowej sprawie dyrektor
szko y podejmuje niezw ocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku, o którym mowa wy ej.

d)

W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szko y, na podstawie analizy
dost pnej dokumentacji, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta61
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a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szko y powo uje komisj w sk adzie: dyrektor szko y lub
nauczyciel przez niego wskazany, jako przewodnicz cy, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szko y nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w danej klasie, pedagog szkolny, przedstawiciel Samorz du Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców.

14)

7.

e)

Komisja powo ana w celu ustalenia oceny rocznej zachowania, na podstawie dokumentacji szkolnej i szkolnych kryteriów oceniania zachowania
ustala uczniowi ocen roczn zachowania, w drodze g osowania zwyk
wi kszo ci g osów, z zastrze eniem, e nie mo e to by ocena ni sza ni
wystawiona przez wychowawc klasy w wyniku klasyfikacji rocznej.

f)

Z posiedzenia komisji, sporz dza si protokó , zawieraj cy w szczególnoci: imiona i nazwiska osób wchodz cych w sk ad komisji, termin posiedzenia komisji, imi i nazwisko ucznia, wynik g osowania, ustalon ocen
klasyfikacyjn zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokó , o których
mowa, stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.

g)

Wystawiona przez komisj ocena jest ostateczna i nie podlega zaskar eniu.

Postanowienia wspólne.
a)

Nauczyciel przedmiotu powo any przez dyrektora szko y do komisji maj cej przeprowadza egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy lub
sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci mo e by zwolniony z udzia u w
pracy tych komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko y powo uje innego
nauczyciela tego samego przedmiotu.

b)

Dyrektor szko y na podstawie porozumienia mo e powo do pracy w
komisjach, o których mowa, nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.

Tryb odwo awczy.
1)

Tryb zg aszania zastrze enia od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
a)

Ustala si nast puj cy tryb zg aszania i rozpatrywania zastrze
ucznia
lub jego rodziców w sytuacjach, kiedy uznaj oni, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych (w tym równie roczna ocena klasyfikacyjna
ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego) wystawiona zosta a uczniowi niezgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

b)

Zastrze enie, o których mowa, mo e zg osi ucze lub jego rodzice sk adac u dyrektora szko y pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem:
w przypadku zg oszenia zastrze enia od wystawionej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku procedury klasyfikacyjnej lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego od dnia ustalenia oceny, nie pó niej
jednak ni do 2 dni od dnia zako czenia zaj edukacyjnych w szkole,
w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w przypadku zg oszenia zastrze enia od wystawionej oceny
klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego.

c)

W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szko y, na podstawie podj tych czynno ci wyja niaj cych i analizy dost pnej dokumentacji, e roczna
ocena klasyfikacyjna wystawiona z zaj edukacyjnych ustalona zosta a
niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szko y powo uje komisj dla przeprowadzenia sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci i wyznacza termin przeprowadzenia sprawdzianu,
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d)

Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci odbywa si w terminie nie pó niej
ni do 5 dni od zg oszenia zastrze enia, przy czym ostateczny termin
sprawdzianu ustala si z uczniem i jego rodzicami,

e)

Tryb i zasady przeprowadzenia sprawdzianu wiadomo ci i umiej tno ci
okre laj zapisy statutu szko y.

Tryb zg aszania zastrze enia od wystawionej rocznej oceny zachowania.
a)

Ucze lub jego rodzice maj prawo zg osi u dyrektora szko y zastrze enie,
je li uznaj , e roczna ocena zachowania zosta a ustalona niezgodnie z
przepisami dotycz cymi trybu ustalania tej oceny.

b)

Ucze lub jego rodzice w terminie do 2 dni od zako czenia zaj edukacyjnych zg aszaj dyrektorowi szko y w formie pisemnej zastrze enia, co do
procedury ustalenia oceny rocznej zachowania.

c)

W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szko y, na podstawie analizy
dost pnej dokumentacji, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szko y powo uje komisj w celu ustalenia oceny rocznej
zachowania.

Symbole, weksylia, hymn szko y, piecz cie i inne znaki szko y.
1.

Logo szko y i zasady jego u ywania.
1)

Szko a posiada swój znak – logo szko y,

2)

Logo szko y posiada dwie wersje graficzne, wg wzorów okre lonych poni ej:

3)

Logo szko y nawi zuje do wizerunku or a powsta czego z Gwiazdy Górno skiej,
który zosta umieszczony w owalnym polu barwy b kitnej nad otwart z ot
ksi .

4)

Okre la si wzornik barw dla logo szko y:
a)

ta – CMYK o nast puj cych warto ciach: 0/15/100/0,

b)

kitna – CMYK o nast puj cych warto ciach: 100/10/0/0.

5)

Logo szko y mo e by u ywane w wersji barwnej lub w wersji grafiki czarnobia ej wy cznie w proporcjach i barwach wy ej okre lonych.

6)

Logo szko y umieszcza si na papierach i drukach firmowych, wizytówkach,
znaczkach promocyjnych i identyfikacyjnych, dyplomach, listach gratulacyjnych,
szkolnych materia ach promocyjnych, cz ciach ubrania osób oficjalnie reprezentuj cych szko , a w formie elektronicznej mo e by wykorzystywane na szkolnej
witrynie internetowej oraz w korespondencji elektronicznej.

7)

Logo szko y jest g ównym elementem honorowego odznaczenia szko y – Z otej
Odznaki Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu.
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Logo szko y mo e by wykorzystywane do celów promocyjnych lub innych, wycznie po uzyskaniu zgody dyrektora szko y.

Sztandar szko y i zasady jego u ywania.
1)

3.

CEGO IM. POWSTA CÓW

Szko a posiada sztandary:
a)

historyczny – przedstawiaj cy na prawym b awacie barwy czerwonej goo PRL (srebrny orze ). Na lewej stronie, na b awacie czerwonym stylizowany kaganek z napisem w otoku: III LICEUM OGÓLNOKSZTA
CE IM.
POWSTA CÓW
SKICH W TYCHACH – BIERUNIU STARYM. Sztandar
obszyty jest z trzech stron z otymi fr dzlami. Drzewce sztandaru zwie czone jest god em PRL wykonanym w metalu barwy srebrnej.

b)

Aktualny – przedstawiaj cy na prawym b awacie barwy bia ej logo szko y
(w owalnym polu barwy b kitnej ograniczonym srebrno – b kitno – z ot
bordiur , z oty orze powsta ców skich ze srebrnym perisonium na
piersiach, u ony nad stylizowan otwart ksi
barwy z otej). W otoku
napis majuskulny wykonany z ot nici : LICEUM OGÓLNOKSZTA
CE
IM. POWSTA CÓW
SKICH W BIERUNIU. W prawym dolnym rogu herb
miasta Bierunia w uk onie heraldycznym. Na stronie lewej sztandaru na
awacie barwy czerwonej znajduje si god o RP (srebrny orze w z otej
koronie) zwrócone w stron drzewca. W dolnym lewym rogu herb województwa katowickiego w uk onie heraldycznym. B awat sztandaru obszyty jest z trzech stron z otymi fr dzlami. Drzewce sztandaru zwie czone
jest god a pa stwa polskiego oraz udostojnione bia o-czerwonym bandolierem.

2)

Do celów reprezentacyjnych wykorzystany jest wy cznie sztandar aktualny –
przedstawiaj cy na prawym swoim b awacie barwy bia ej, logo szko y.

3)

Sztandar szko y jest g ównym symbolem ca ej szkolnej spo eczno ci.

4)

Sztandar szko y przechowywany jest w szkole, w miejscu do tego przeznaczonym.

5)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej winni okazywa szacunek sztandarowi szko y.

6)

Spo eczno szkolna pos uguje si sztandarem zgodnie z zasadami ceremonia u
szkolnego.

Flaga szko y i zasady jej u ywania.
1)

Szko a posiada flag .

2)

Flaga szko y zachowuje proporcje 5 x 8 i sk ada si z poziomych stref amarantowo – bia o – b kitno – bia o- amarantowych zachowuj cych proporcje szerokoci stref: 4 : 9 : 38 : 9 : 4. Na d ugo ci 1/3 od drzewca na b kitnej strefie flagi
umieszczone jest logo szko y.

3)

Odmian flagi szkolnej jest baner do wywieszenia pionowego zachowuj cy proporcje 5 x 12 i sk ada si z pionowych stref amarantowo – bia o – b kitno – biao- amarantowych zachowuj cych proporcje szeroko ci stref: 4 : 9 : 38 : 9 : 4. Na
wysoko ci 1/3 na b kitnej strefie flagi umieszczone jest logo szko y.

4)

Symbolika barw oraz szeroko ci poziomych stref flagi i banera szkolnego nawi zuje do baretki ustanowionego w 1921 r. odznaczenia powsta czego Krzy na
skiej Wst dze Waleczno ci i Zas ugi

5)

Flaga oraz baner szko y okre lone zosta y wg nast puj cych wzorów:
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Okre la si wzornik barw dla flagi i banera szko y:
a)

ta – CMYK o nast puj cych warto ciach: 0/15/100/0,

b)

kitna – CMYK o nast puj cych warto ciach: 100/10/0/0.

c)

amarantowa – CMYK o nast puj cych warto ciach: 0/100/35/0

7)

Lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

8)

Baner jest jednostronny i posiada tylko stron praw .

9)

Flaga i baner szkolny mog by u yte wy cznie w proporcjach i barwach wy ej
okre lonych.

10)

Flaga i baner szko y s symbolami ca ej szkolnej spo eczno ci.

11)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej winni okazywa szacunek fladze szko y i banerowi szko y.

12)

Spo eczno szkolna pos uguje si flag i banerem szko y zgodnie z zasadami
protoko u flagowego okre lonego w ceremoniale szkolnym.

13)

Flag i baner szko y wykorzystuje si na terenie szko y oraz poza jej terenem, w
sytuacjach w których bior w nich udzia osoby oficjalnie reprezentuj ce szko .
Na u ycie flagi lub banneru poza terenem szko y ka dorazowo zgody udziela dyrektor szko y.

14)

Flaga i baner szko y mo na wykorzystywa do celów promocyjnych lub innych,
wy cznie po uzyskaniu zgody dyrektora szko y.

Szko posiada swój hymn, który jest pie ni wykonywan a capella lub z towarzyszeniem instrumentów muzycznych podczas uroczysto ci szkolnych i w innych sytuacjach,
podczas których wykonanie hymnu szko y jest uzasadnione.
owa hymnu szko y i partytura s nast puj ce:
1.

odo

ma swe w asne prawa.

Rado , zapa , moc, zabawa.
My bierzemy los w swe r ce,
by da

wiatu z siebie wi cej.

Refren
Niech odwaga si

b dzie.

Niechaj m dro

nasza wsz dzie.

Pi kni duchem, mocni cia em.
Zdobywamy wiat ten razem.
2.

My tworzymy ycia drogi.
Przekraczamy granic progi.
Wierni marzeniom idziemy.
Nudzie w oczy si

3.

miejemy.

Wspólna Europa nam wiatem.
Mi

czyni wszystkich bratem.

Wiara w ludzi nas wype nia.
Przodków naszych pami
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Szko a u ywa piecz ci urz dowych zgodnie z odr bnymi przepisami:
1)

okr ej du ej z god em Rzeczypospolitej Polskiej i naw szko y o rednicy 36
mm,

2)

okr ej ma ej z god em Rzeczypospolitej Polskiej i nazw szko y o rednicy 20
mm,

3)

pod

nej z nazw i adresem szko y.
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Szko a prowadzi korespondencj na drukach firmowych z logo szko y.

Ceremonia szkolny.
1.

Zasady u ywania znaków i symboli pa stwa polskiego, innych pa stw oraz organizacji
mi dzynarodowych.
1)

Flag narodow , flagi innych pa stw, organizacji mi dzynarodowych i innych
ywa si zgodnie z protoko em i ceremonia em flagowym.

2)

Symbolem pa stwa polskiego u ywanym na terenie pa stwa polskiego jest wycznie polska flaga narodowa zachowuj ca proporcje p ata 5 : 8 i sk adaj ca si z
dwóch poziomych stref bia o-czerwonych.

3)

Polsk flag narodow umieszcza si zawsze po lewej stronie: bramy, wej cia,
mównicy, g ównej dekoracji, innej flagi itd.

4)

Polska flaga narodowa wywieszona na drzewcu musi mie bia cz
ry, a wywieszona pod k tem (do 900) równie zachowuje ten uk ad.

5)

Polska flaga narodowa wywieszona w uk adzie pionowym musi mie bia
ata po lewej stronie lub od strony masztu.

6)

Polska flaga narodowa udrapowana musi mie bia

7)

W przypadku wywieszania kilku flag wywiesza si je zgodnie z nast puj ca procedencj :

cz

p ata u góry.

a)

1 - flaga pa stwowa Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

2 - flaga innego pa stwa (lub innych pa stwa w kolejno ci alfabetycznej),

c)

3 - flaga wojewódzka,

d)

4 - flaga powiatu,

e)

5 - flaga gminy,

f)

6 - flaga Unii Europejskiej,

g)

7 - flaga organizacji mi dzynarodowych,

h)

8 - flaga s
itd.),

i)

9 - flaga firmowa ( instytucji, organizacji, uczelni, szko y, klubu sportowego
itd.),

j)

10 – flaga okoliczno ciowa (zwi zana z wydarzeniem)

8)

9)

cze

p ata u gó-

bowa (policji, stra y miejskiej, stra y po arnej, poczty polskiej

ród flag równorz dnych w hierarchii przyjmuje si nast puj ce zasady;
a)

pierwsze stwo ma flaga gospodarza.

b)

kolejne flagi równorz dne wywiesza si wg polskoj zycznych, oficjalnych
nazw w ciciela, chyba, e w uroczysto ci uczestniczy oficjalny reprezentant. W takim przypadku flag reprezentanta wywiesza si w pierwszej kolejno ci zaraz za flag gospodarza.

W przypadku wywieszania kilku flag rozmieszcza si wg nast puj cego wzoru:
a)

w przypadku wywieszania 2 flag, polska flaga narodowa umieszczona jest
po lewej stronie.
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b)

w przypadku wywieszania wi kszej, ale parzystej liczby flag, polsk flag
narodow wywiesza si dwukrotnie i zajmuje ona miejsce: pierwsze i
ostatnie w rz dzie wywieszonych flag. Pozosta e wywieszane flagi eksponuje si wg okre lonego wy ej ceremonia u flagowego (uk ad: 1 – 2 – 3 –
1).

c)

w przypadku wywieszania 3 lub 5 flag, polska flaga narodowa umieszczana
jest po rodku, z jej lewej strony umieszcza si flag , która ma prawo zajmowania drugiego miejsca wg okre lonego wy ej ceremonia u flagowego,
za po jej prawej stronie umieszcza si flag , która zgodnie z wy ej okrelonym ceremonia em flagowym ma prawo do zajmowania trzeciego z kolei miejsca (uk ad: 2 – 1 – 3).

d)

w przypadku wywieszania wi kszej ilo ci flag, polsk flag narodow wywiesza si dwukrotnie i zajmuje ona miejsce: pierwsze i ostatnie w rz dzie
wywieszonych flag. Pozosta e wywieszane flagi eksponuje si wg okre lonego wy ej ceremonia u flagowego (uk ad: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1).

10)

Wszystkie flagi powinny mie jednakow wysoko
ata przy drzewcu ew. maszcie) i zachowywa w

11)

Na jednym maszcie (drzewcu) umieszcza si tylko jedn flag .

12)

Wywieszona flaga nigdy nie mo e dotkn

13)

Wywieszane flagi musz by czyste i nieuszkodzone.

14)

Flag na maszcie pionowym wywiesza si wy cznie w dzie . Pozostawienie flagi
na maszcie pionowym po zmroku wymaga pe nego o wietlenia masztu.

15)

Flag na maszcie pionowym wywiesza si lub opuszcza zasadniczo zawsze z wykorzystaniem ceremonia u flagowego.

16)

Flagi nie wywiesza si podczas ulewy, wichury, innych niesprzyjaj cych warunków pogodowych, które mog spowodowa uszkodzenie lub zabrudzenie flagi.

Zasady musztry ceremonialnej
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1)

Postawa zasadnicza („baczno ”) – g owa podniesiona i skierowana przed siebie,
tu ów wyprostowany, ci ar cia a roz ony równomiernie na obie nogi, nogi z czone razem, stopy z czone pi tami lekko rozchylone, obie r ce wzd
tu owia,
palce r k wyprostowane.

2)

Postawa swobodna („spocznij”) – tu ów wyprostowany, ci ar cia a przeniesiony
na praw nog , lewa noga wysuni ta w lewo w skos na odleg
równ po owie
ugo ci stopy, lewa stopa lekko wysuni ta do przodu, skierowana w lewo i u oona pod k tem ok. 450 w stosunku do prawej stopy. Obie r ce u one lu no
wzd
tu owia, palce r k u one dowolnie.

3)

Postawa marszowa - rozpoczyna si z postawy zasadniczej lew nog , przy czym
trzy pierwsze kroki wykonane s krokiem defiladowym, tzn. podnosz c stop na
wysoko oko o 10 cm i stawiaj c j spr
cie z lekkim przybiciem, a kolejne
krokiem zwyk ym. D ugo kroku wynosi ok. 60 cm. Tu ów jest wyprostowany,
pier podan do przodu, wzrok skierowany na wprost. Ruchy r k wykonuje si
na przemian w nast puj cy sposób: robi c wymach r
do przodu, zgina j w
okciu i p ynnie przenosi tak, aby ma y palec d oni znalaz si na wysoko ci górnej kraw dzi sprz czki pasa. D
u ona sko nie, palce z czone i wyprostowane, a kraw
kciuka skierowana w stron tu owia - w odleg ci oko o 5 cm od
piersi. R
przenosi do tylu (nie skr caj c d oni) najkrótsz drog , do oporu w
stawie okciowym i barkowym.

4)

Postawa „na prawo patrz”:

5)

a)

enie cia a jak w postawie zasadniczej, z tym, e g owa zwrócona w
prawo, lub w kierunku osoby lub symbolu, któremu oddaje si honory,

b)

je eli osoba lub symbol przemieszczaj si , osoba oddaj ca honory porusza g ow w lad za przemieszczaj cym si obiektem, któremu oddajemy
honory,

c)

w sytuacji, kiedy obiekt, któremu oddajemy honory pozostaje nieruchomy,
przemieszczaj ca si osoba oddaj ca honory, porusza g ow w kierunku
obiektu, a do momentu zrównania si osob lub symbolem, po czym mijac obiekt zwraca g ow na wprost.

Postawa „na lewo patrz”:
a)

3.
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wo,

enie cia a jak w postawie zasadniczej, z tym, e g owa zwrócona w le-

b)

je eli osoba lub symbol lub przemieszczaj si g owa porusza si w lad za
przemieszczaj cym si obiektem, któremu oddajemy honory,

c)

w sytuacji, kiedy obiekt, któremu oddajemy honory pozostaje nieruchomy,
przemieszczaj ca si osoba oddaj ca honory, porusza g ow a do momentu zrównania si osob lub symbolem, po czym mijaj c obiekt zwraca g ona wprost.

6)

Postawa „w lewo/w ty zwrot” – zwrot wykonuje si w stron lewej r ki na obcasie buta lewej nogi i czubku prawego buta, energicznie dostawiaj c najkrótsz
drog nog pozostawion w tyle. W czasie wykonywania zwrotu tu ów pozostaje
jak w postawie zasadniczej, nóg w kolanach nie zgina si .

7)

Postawa „w prawo zwrot” – zwrot wykonuje si w stron prawej r ki na obcasie
buta prawej nogi i czubku lewego buta, energicznie dostawiaj c najkrótsz drog
nog pozostawion w tyle. W czasie wykonywania zwrotu tu ów pozostaje jak w
postawie zasadniczej, nóg w kolanach nie zgina si .

Ceremonia i poczet flagowy.
1)

Ceremonia flagowy i asysta pocztu flagowego ma zastosowanie wy cznie przy
podnoszeniu i opuszczaniu flagi na maszcie pionowym.
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2)

Flaga, przy ceremonialnym podniesieniu jej na maszcie, wywieszana jest od godz.
800 do godziny 1500.

3)

Poczet flagowy.

4)

a)

Zespó pocztu sztandarowego sk ada si z trzech osób: przodownika, choego i stra nika.

b)

Obowi zkowym strojem cz onków pocztu sztandarowego jest: od wi tny
strój szkolny, bia o-czerwona szarfa przewieszona przez prawe rami oraz
bia e r kawiczki.

c)

Chor y trzyma z on flag obur cz przy podnoszeniu flagi na maszt lub
zwija opuszczan flag w sposób uniemo liwiaj cy sytuacje, w których
at flagi dotkn by pod a.

d)

Przodownik i stra nik pocztu flagowego odpowiadaj za zamocowanie flagi i jej podnoszenie (opuszczenie).

Warta honorowa.
a)

Po podniesieniu flagi mo na wystawi wart honorow , któr pe ni
cz onkowie pocztu flagowego.
W takim przypadku zamiast komendy „W lewo zwrot – marsz”, podana zostaje komenda: „Baczno . Do obj cia warty”.
Poczet flagowy po oddaniu honorów fladze (salut) wykonuje zwrot
o 1800 i staj c ty em do flagi przyjmuje postaw zasadnicz .
Warta honorowa trwa do godziny po zako czeniu oficjalnych uroczysto ci lub chwili podniesienia flagi.
Po up ywie okre lonego czasu, poczet flagowy ci gle zachowuj c
postaw zasadnicz , wykonuje zwrot o 1800 i staj c przodem do flagi oddaje honory fladze (salut) a nast pnie krokiem marszowym
oddala si z miejsca warty.

b)

Je eli przy podniesieniu flagi wystawiona by a warta honorowa, to przy
opuszczeniu flagi wart honorow wystawia si na oko o pó godziny
przed jej opuszczeniem.
Poczet flagowy podchodzi krokiem marszowym w miejsce wyznaczone przed masztem, na którym podniesiona jest flaga.
Poczet flagowy salutuje flag i wykonuj c zwrot o 1800 zajmuje wyznaczone miejsce, staj c ty em do flagi i przyjmuje postaw zasadnicz .
Bezpo rednio przed opuszczeniem flagi podana zostaje komenda
„Baczno . Do opuszczenia flagi”. Poczet flagowy wykonuj c zwrot o
1800 odwraca si przodem do masztu, podchodzi na odleg
umo liwiaj ca dokonanie opuszczenia flagi.

5)

Ceremonia flagowy przy podnoszeniu flagi.
a)

Przy ceremonialnym podnoszeniu flagi wymagana jest obecno
flagowego.

b)

at flagi jest z ony w kostk i trzymany przez chor ego, który na komend : „Baczno ” wraz z pozosta ymi cz onkami pocztu flagowego podchodzi do masztu krokiem marszowym. Obecni przyjmuj postaw zasadnicz .

c)

Przodownik i stra nik przypinaj flag do linki i podnosz j bardzo powoli do wysoko ci ok. 1 metra. Na pozosta wysoko masztu flaga podnoszona jest szybkimi ruchami.
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d)

Po podniesieniu flagi poczet flagowy robi krok do ty u od masztu i salutuje
flag stoj c na przeciw masztu twarz w kierunku flagi. Po komendzie: „W
lewo zwrot – marsz” poczet flagowy opuszcza wyznaczone miejsce przy
maszcie.

e)

Podnoszeniu flagi na maszcie towarzysz
hymnu pa stwowego lub werble.

f)

Obecnych, a do wydania komendy: „Spocznij” obowi zuje postawa zasadnicza.

piew (lub odegranie) polskiego

Ceremonia flagowy przy opuszczaniu flagi.
a)

Przy ceremonialnym opuszczaniu flagi wymagana jest obecno
flagowego.

b)

Poczet flagowy podchodzi do masztu i na komend „baczno ”, przodownik i stra nik zaczynaj opuszcza flag . Pierwszy fragment flagi (ok. 1
metr) opuszczany jest bardzo powoli, pozosta y fragment flagi opuszczany
jest ruchem energicznym. Obecni przyjmuj postaw zasadnicz .

c)

Przodownik i stra nik odpinaj flag do linki i pomagaj chor emu z
flag w kostk . Po z eniu flagi poczet flagowy i komendzie: „w lewo
zwrot – marsz” poczet flagowy opuszcza wyznaczone miejsce przy maszcie.

d)

Opuszczeniu flagi mog towarzyszy werble.

e)

Obecnych, a do wydania komendy: „Spocznij” obowi zuje postawa zasadnicza.

Zasady wywieszania flagi w okresie og oszonej

pocztu

oby.

a)

W okresie oby og oszonej przez w adze pa stwowe lub lokalne polsk
flag narodow wywiesza si na czas okre lony w tre ci decyzji odpowiednich w adz.

b)

W okresie oby polsk flag narodow przewi zan czarn wst
wywiesza si na drzewcu (maszcie sko nym). W takim przypadku nie stosuje
si ceremonia u flagowego.

c)

Ceremonialne podniesienie i opuszczenie flagi w okresie oby na maszcie
pionowym przebiega tak, jak ceremonialne wywieszanie flagi w ogólno ci
przy zastrze eniu, e:
przy podnoszeniu polskiej flagi narodowej na maszcie, flag podnosi
si na szczyt masztu, a nast pnie powoli opuszcza do po owy wysoko ci masztu,
przy opuszczaniu flagi, wpierw podnosi si j na szczyt masztu, po
czym powoli opuszcza i sk ada.

d)

4.

Podczas ceremonialnego podniesienia i opuszczenia flagi w okresie oby
mo na wystawi wart honorow zgodnie z zasadami, o których mowa
wy ej.

Zasady oddawania honorów i okazywania czci symbolom narodowym i innym symbolom.
1)

Cz onkowie spo eczno ci szkolne podczas uroczysto ci i w sytuacjach tego wymagaj cych, okazuj cze i oddaj honory symbolom narodowym i innym symbolom poprzez przyj cie postawy zasadniczej i zwrócenie si twarz w kierunku
tych symboli.

2)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej podczas salutowania symboli narodowych i innych symbolom, przyjmuj postaw zasadnicz i oddaj cze tym symbolom poprzez zwrócenie si twarz do salutowanych symboli i pochylenie g owy. Zasad
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stosuj równie osoby cywilne bior ce udzia w uroczysto ciach lub sytuacjach
wymagaj cych oddania czci symbolom. Osoby umundurowane salutuj flag w
sposób przewidziany w regulaminach musztry s b, które reprezentuj .

5.

6.

3)

Cz onkowie spo eczno ci szkolnej, podczas piewania lub odtwarzania hymnu
pa stwowego lub hymnów innych pa stw lub organizacji mi dzynarodowych
zwracaj si twarz do sztandaru szko y (symboli narodowych polskich: god a
lub flagi, b
w kierunku g ównej dekoracji – zale nie od okoliczno ci), przyjmupostaw zasadnicz i zdejmuj nakrycie g owy.

4)

W szczególnie uroczystych okazjach, ale tylko wtedy gdy okoliczno ci za tym
przemawiaj , przewiduje si okazywanie szacunku sztandarowi (fladze) poprzez
uca owanie jego dolnej, swobodnej kraw dzi. W tym celu osoba (osoby) chc ce w
ten sposób uczci sztandar (flag ) podchodz do pocztu sztandarowego krokiem
marszowym, przykl kaj na prawe kolano, praw r
chwytaj za doln swobodn kraw
sztandaru (flagi) i lekko pochylaj c g ow , podnosz j na wysoko ust, ale nie dotykaj go ustami – poca unek ma wy cznie wymiar symboliczny.

Poczet sztandarowy.
1)

Sztandarem szko y opiekuj si przedstawiciele m odzie y.

2)

Zespó pocztu sztandarowego sk ada si z trzech osób: przodownika, chor ego i
stra nika.

3)

Poczet sztandarowy sk ada si z uczniów szko y. Wybranie ucznia do pocztu
sztandarowego jest form nagrody i szczególnego wyró nienia.

4)

Decyzj w sprawie wyboru uczniów do pocztu sztandarowego podejmuje opiekun Samorz du Uczniowskiego dzia aj cy z upowa nienia dyrektora szko y po
zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorz du Uczniowskiego.

5)

Osoby wybrane do pocztu sztandarowego, a nie wywi zuj ce si z zaszczytu obowi zków z tego wynikaj cych albo, które swoj postaw uczniowsk lub zachowaniem zdyskredytowa y si w opinii cz onków spo eczno ci szkolnej zostaj
usuni te ze sk adu pocztu sztandarowego szko y.

6)

Obowi zkowym strojem cz onków pocztu sztandarowego jest: od wi tny strój
szkolny, bia o-czerwona szarfa przewieszona przez prawe rami do lewego boku
i spi ta na wysoko ci 10 cm poni ej pasa oraz bia e r kawiczki.

Zasady podstawowe ceremonia u sztandarowego.
1)

Podczas uroczysto ci sztandar jest przez chor ego.

2)

Podczas trwania uroczysto ci chor y nie wypuszcza go z r k. Sztandaru w takich
sytuacjach nie umieszcza si równie w stojaku.

3)

Okre la si nast puj ce zasady musztry ceremonialnej

4)

Okre la si nast puj ce pozycje i chwyty sztandaru:
a)

pozycja „do nogi” („spocznij”) – Drzewce sztandaru spoczywa na ziemi i
zachowuje pozycj pionow . B awat sztandaru ma ods oni
stron z logo
szko y. Chor y trzyma drzewce sztandaru zgi
praw r
na wysokoci pasa, maj c trzewik drzewca u szczytu prawego buta w odleg ci która
umo liwia takie u enie sztandaru aby jego b awat nie zas ania chor ego. Poczet sztandarowy zachowuje postaw „spocznij”.

b)

pozycja „prezentuj” („baczno ”) – Chwyt wykonuje si z pozycji „do nogi”.
Chor y podnosi praw r
pionowo u one drzewce sztandaru na wysoko ok. 20 cm nad ziemi , na wysoko ci pasa chwyta drzewce lew r
zgi
pod k tem ok. 900 i podtrzymuje go praw r
wyprostowan
wzd
tu owia przy prawym boku, w taki sposób aby b awat sztandaru
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nie zas ania twarzy chor ego. Poczet sztandarowy zachowuje postaw
„baczno ”.

5)

6)

7.

c)

pozycja „salutuj” – Chwyt „salutuj” wykonuje si z pozycji „prezentuj”. Choy, wysuwa do przodu lew nog wprzód na odleg
ok. 30 cm, a nast pnie trzymaj c drzewce sztandaru lew r
prostuje j przed siebie i
blokuj c praw wyprostowan r
doln cz
drzewca pochyla sztandar
w przód pod k tem ok. 450. B awat sztandaru nie dotyka ziemi. Poczet
sztandarowy zachowuje postaw „baczno ” lub porusza si krokiem defiladowym.

d)

Chwyt „na rami ” – Chwyt „na rami ” wykonuje si z pozycji „prezentuj”.
Chor y podnosz c praw r
trzymaj
doln cz
drzewca i podtrzymuj c go lew r
umieszcza drzewce sztandaru na prawym ramieniu maj c b awat sztandaru z ty u i utrzymuj c go pozycji poziomej pod
tem ok. 450. Prawa r ka wyprostowana spoczywa na drzewcu sztandaru
przytrzymuj c go, lewa r ka wzd
tu owia. Poczet sztandarowy zachowuje postaw „baczno ” lub porusza si krokiem marszowym.

Sztandar przyjmuje pozycj „prezentuj”:
a)

zawsze po komendach: „baczno ”, „prezentuj bro ” lub „na prawo patrz”,

b)

przy salutowaniu osób lub symboli w sytuacji, gdy sztandar przewo ony
jest w poje dzie,

c)

podczas nabo stw religijnych w trakcie odczytywania Ewangelii i udzielania b ogos awie stw oraz w innych sytuacjach, kiedy sytuacje i okoliczno ci za tym przemawiaj ,

d)

podczas przemarszów po komendach: „baczno ”, „prezentuj bro ” lub „na
prawo patrz”.

Sztandar przyjmuje pozycj „salutuj”:
a)

w sytuacjach salutowania osób i symboli, w tym równie w marszu

b)

piewania hymnu pa stwowego, hymnów innych pa stw, instytucji i organizacji oraz hymnów religijnych,

c)

podczas dekorowania sztandaru orderem lub odznaczeniem,

d)

podczas przysi gi lub lubowania na sztandar,

e)

w trakcie nabo stw religijnych podczas b ogos awie stwa Naj wi tszym
Sakramentem, Przeistoczenia i tzw. „Ma ego Podniesienia”.

7)

Sztandar przyjmuje pozycj „na rami ” w sytuacjach wprowadzania lub wyprowadzania sztandaru i przemarszów.

8)

W pozosta ych sytuacjach sztandar przyjmuje pozycj „do nogi”.

9)

Poczet sztandarowy porusza si zawsze za przodownikiem, a w sytuacji wykonywania zwrotów kieruje si zawsze za przodownikiem w lewo chyba, e okoliczno ci to uniemo liwiaj .

Ceremonia wprowadzania sztandaru.
1)

Sztandar na uroczysto ci szkolne i inne jest wprowadzany przez poczet sztandarowy.

2)

Sztandar wprowadza si na pocz tku uroczysto ci chyba, e jej charakter lub
program wymusza inn kolejno .

3)

Prowadz cy uroczysto podaj komend : Ca
powsta . Baczno . Sztandar
wprowadzi . Obecni przyjmuj postaw zasadnicz .
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4)

Sztandar wprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w kolejno ci:
przodownik, chor y i stra nik. Chor y trzyma sztandar przy zastosowaniu
chwytu „na rami ”.

5)

Po zaj ciu wyznaczonego miejsca przez poczet sztandarowy, chor y stawia
sztandar w pozycji „prezentuj”.

6)

Prowadz cy uroczysto
muje pozycj „salutuj”

7)

Nast puje od piewanie pierwszej zwrotki i refrenu hymnu polskiego.

8)

Podana zostaje komenda: Po hymnie. Spocznij. (uczestnicy uroczysto ci mog
usi ). Sztandar przyjmuje pozycj „do nogi”.

9)

Rozpoczyna si dalsza cz

podaje komend Baczno . Do hymnu. Sztandar przyj-

uroczysto ci.

Ceremonia wyprowadzania sztandaru.
1)

Sztandar wyprowadza si po zako czeniu oficjalnej cz ci uroczysto ci, a przed
cz ci artystyczn .

2)

Nast puje komenda: Baczno . Sztandar wyprowadzi . Obecni przyjmuj postazasadnicz .

3)

Chor y wykonuje chwyt: „prezentuj” a nast pnie chwyt „na rami ”. Nast pnie
poczet sztandarowy krokiem marszowym opuszcza sal , w której odbywa si
uroczysto , wykonuj c zwrot za przodownikiem w lewo.

4)

Po opuszczeniu sali, w której odbywa si uroczysto przez poczet sztandarowy,
nast puje komenda: Spocznij. (uczestnicy uroczysto ci mog usi ).

Ceremonia lubowania uczniów klas pierwszych.
1)

Uroczyste lubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych na sztandar szkoy nast puje podczas uroczysto ci wi ta Szko y.

2)

Prowadz cy uroczysto prosi wszystkich, aby powstali. Nast pnie zaprasza
przedstawicieli klas pierwszych do lubowania.

3)

Po zaj ciu wyznaczonych miejsc przez przedstawicieli m odzie y lubuj cej,
prowadz cy uroczysto podaje komend : Baczno . Do lubowania. (Nast puje
ceremonia lubowania).

4)

Obecni przyjmuj postaw zasadnicz . Poczet sztandarowy przyjmuje pozycj
„prezentuj”, a nast pnie pozycj „salutuj”.

5)

Przedstawiciele lubuj cy zachowuj postaw zasadnicz , podnosz praw r
na wysoko twarzy, w taki sposób, i jest ona w okciu zgi ta, palce wskazuj cy i
rodkowy wyprostowany – pozosta e palce zaci ni te do rodka d oni. Lewa r ka
wzd
tu owia.

6)

Prowadz cy uroczysto odczytuje tekst lubowania, który jest powtarzany przez
przedstawicieli lubuj cej m odzie y:
TEKST LUBOWANIA
LUBUJ UROCZY CIE: GODNIE REPREZENTOWA NASZ SZKO WZOROW
POSTAW MORALN I OBYWATELSK . RZETELNIE UCZY SI I STARANNIE
PRZYGOTOWYWA DO DALSZEJ EDUKACJI I PRACY ZAWODOWEJ. POST POWA ZGODNIE Z ZASADAMI KOLE
SKIEGO WSPÓ YCIA, BY UCZCIWYM I
PRAWYM. WZOROWO WYPE NIA OBOWI ZKI M ODEGO OBYWATELA
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

7)

Podana zostaje komenda: Po lubowaniu, która jest równoznaczna z komend
spocznij.

8)

Obecni przyjmuj postaw „spocznij” (mog usi ). Sztandar przyjmuje pozycj
„spocznij” . Przedstawiciele lubuj cej m odzie y udaj si na miejsce.
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Prowadz cy uroczysto dzi kuje wszystkim za udzia w lubowaniu. Nast puje
dalsza cz
uroczysto ci.

Ceremonia przekazania sztandaru.
1)

Uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom klas m odszych nast puje
podczas uroczysto ci wi ta Szko y.

2)

Prowadz cy uroczysto

3)

Po pocztu sztandarowego podchodz wybrani przedstawiciele klas m odszych,
którzy maj przej sztandar i staj naprzeciw pocztu sztandarowego.

4)

Przodownik i stra nik zdejmuj bia o-czerwone bandoliery i zak adaj je nowemu przodownikowi i stra nikowi. (Osoby przejmuj ce sztandar maj ju za one bia e r kawiczki).

5)

Chor y przejmuj cy sztandar wyst puje do przodu i kl ka na prawe kolano, a
nast pnie ca uje dolny róg b awatu sztandaru, po czym wstaje i podchodzi na odleg
jednego kroku do chor ego ust puj cego pocztu sztandarowego.

6)

Chor y przenosi sztandar przed siebie na odleg
ok. 0,5 metra i trzymaj c go
obur cz na wysoko ci po owy wysoko ci drzewca przekazuje sztandar nowemu
chor emu. Chor y przejmuj cy chwyta drzewce sztandaru obur cz równie na
wysoko ci po owy wysoko ci drzewca tak, aby nie obj r k kolegi.

7)

Nast puje moment przekazania sztandaru
a)

podaje komend : Do przej cia sztandaru – wyst p.

Ust puj cy poczet sztandarowy dokonuje przekazania sztandaru s owami:

PRZEKAZUJEMY WAM TEN SZTANDAR, TAK JAK KIEDY ZOSTA ON NAM POWIERZONY. UZNAJEMY W WAS GODNYCH NAST PCÓW I ZOBOWI ZUJEMY WAS
DO DBANIA O HONOR TEGO SYMBOLU SPO ECZNO CI UCZNIOWSKIEJ LICEUM
OGÓLNOKSZTA
CEGO IMIENIA POWSTA CÓW
SKICH.
b)

Nowy poczet sztandarowy przejmuje sztandar s owami:

JAKO UCZNIOWIE TEJ SZKO Y ZOBOWI ZUJEMY SI WOBEC CA EJ SPO ECZNO CI SZKOLNEJ DO DBANIA O JEJ DOBRE IMI . OBIECUJEMY, I W NASZYCH
KACH SZTANDAR TEN B DZIE NADAL OBIEKTEM SZCZEGÓLNEGO POWA ANIA I CZCI.

§ 10.

c)

Chor y ust puj cego pocztu sztandarowego zdejmuje swój bandolier i
zak ada go nowemu chor emu sztandar, po czym wraca na swoje miejsce
w szyku.

d)

Chor y ust puj cego pocztu sztandarowego przykl ka na prawe kolano, a
nast pnie ca uje dolny róg b awatu sztandaru, po czym wstaje i zajmuje
miejsce w szyku.

8)

Przedstawiciele ust puj cego pocztu sztandarowego oddaj honory sztandarowi
poprzez lekki sk on g owy i opuszczaj zajmowane miejsce kieruj c si za przodownikiem w lewo.

9)

Miejsce ust puj ce pocztu sztandarowego zajmuje nowy poczet sztandarowy,
„wst puj c” na ich miejsce.

10)

Poczet sztandarowy salutuje sztandarem - sztandar przyjmuje pozycj „salutuj”.

11)

Po chwili podana zostaje komenda: Spocznij. Sztandar przyjmuje pozycj „do nogi”. Zebrani na uroczysto ci przyjmuj postaw „spocznij” (mog usi ).

12)

Nast puje dalsza cz

ota Odznaka Liceum Ogólnokszta
1.

uroczysto ci.
cego im. Powsta ców

skich w Bieruniu

Spo eczno Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu, dysponuje honorowym wyró nieniem szkolnym, którym jest Z ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu.
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ota Odznaka posiada jedn klas .

3.

ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców
metalu i jest poz acana wg nast puj cego wzoru:

skich wykonana jest z

4.

Odznaka mo e by przyznana osobom prywatnym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, zwi zkom i instytucjom:
1)

za dzia alno na rzecz szko y, przyczyniaj
si do poprawy jako ci pracy szkoy, jej warunków materialnych lub bazy dydaktycznej,

2)

które swoj postaw lub poprzez swoj dzia alno spo eczn , wolontaryjn , naukow , edukacyjno-wychowawcz lub inn ciesz
si powszechnym uznaniem,
rozs awiaj dobre imi Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich.

5.

Odznaka mo e by przyznana osobom prywatnym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, zwi zkom i instytucjom tylko raz,

6.

Oznaka mo e by przyznana osobom yj cym oraz organizacjom, stowarzyszeniom,
zwi zkom i instytucjom, które w dniu przyznania odznaki funkcjonuj i nie pozostaj w
stanie likwidacji, ani których dzia alno zosta a zwieszona.

7.

Odznaka nie mo e by przyznana osobom, skazanym prawomocnym wyrokiem s du za
przest pstwa umy lne, a w przypadku osób prawnych lub instytucji, stowarzysze lub
organizacji nie s ukarane prawomocnymi wyrokami s du lub karami bran owymi.

8.

Prawo zg aszania kandydatur przynale y:
1)

dyrektorowi szko y

2)

cz onkom rady pedagogicznej,

3)

Radzie Rodziców,

4)

Samorz dowi Uczniowskiemu.

9.

Decyzje w sprawie przyznania Z otej Odznaki podejmuje Rada Pedagogiczna w g osowaniu zwyk ym.

10.

ot Odznak Liceum Ogólnokszta
lew klap marynarki lub akietu.

11.

Osoba wyró niona otrzymuje odznak i dyplom:

cego im. Powsta ców

skich nosi si wpi

w

§ 11. Postanowienia ko cowe statutu.
1.

Ilekro w statucie jest mowa o:
1)

organie sprawuj cym nadzór pedagogiczny - nale y przez to rozumie
Kuratora O wiaty w Katowicach,

2)

organie prowadz cym szko
dzi ski,

3)

szkole - nale y przez to rozumie Liceum Ogólnokszta
skich,

skiego

- nale y przez to rozumie Powiat Bieru sko - L -
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4)

dyrektorze szko y – nale y przez to rozumie Dyrektora Liceum Ogólnokszta
cego im. Powsta ców skich,

-

5)

Radzie Pedagogicznej nale y przez to rozumie Rad Pedagogiczn Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich,

6)

Samorz dzie Uczniowskim - nale y przez to rozumie Samorz d Uczniowski Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich,

7)

Radzie Rodziców - nale y przez to rozumie Rad Rodziców Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich,

8)

uczniach - nale y przez to rozumie uczniów Liceum Ogólnokszta
wsta ców skich,

9)

rodzicach - nale y przez to rozumie rodziców lub opiekunów prawnych uczniów
Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich.

cego im. Po-

2.

Prawo interpretacji zapisów statutu szko y przynale y dyrektorowi szko y i Radzie Pedagogicznej.

3.

Szko a prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z zasadami Szkolnej Instrukcji
Kancelaryjnej oraz innymi przepisami.

4.

Zasady prowadzenia przez szko
ne przepisy.

5.

Statut szko y b
cy podstaw obecnej ujednoliconej wersji wszed w ycie z dniem
wej cia w ycie uchwa y Nr XL/157/02 Rady Powiatu Bieru sko - L dzi skiego z dnia
22 stycznia 2002 roku, w sprawie przekszta cenia Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w szko ponadgimnazjaln .

6.

Zasady nowelizacji, ujednolicania i uchylania zapisów statutu szko y.

gospodarki finansowo-materia owej okre laj odr b-

1)

Wy czne prawo nowelizacji zapisów statutu posiada Rada Pedagogiczna obraduca w obecno ci co najmniej po owy swojego sta ego sk adu i pod przewodnictwem dyrektora szko y (b
w przypadku jego nieobecno ci, zast pcy dyrektora
szko y).

2)

Prawo inicjatywy w tym zakresie posiada dyrektor szko y, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i Samorz d Uczniowski.

3)

Projekty uchwa nowelizuj cych zapisy statutu szko y przygotowuje zespó do
spraw statutowych w porozumieniu z dyrektorem szko y. Osob odpowiedzialn
za przygotowanie projektów uchwa nowelizuj cych jest przewodnicz cy zespo u
do spraw statutowych.

4)

Nowelizacja zapisów statutu.

5)

a)

Tre uchwa y nowelizuj cej statut jest wprowadzana do tekstu statutu
szko y ka dorazowo po dokonaniu nowelizacji jego zapisów.

b)

Po wprowadzeniu zmian do tre ci zapisów statutu szko y nadaje mu si
kolejny numer wersji, przy zastosowaniu zapisu: „wersja 1.1”, „wersja 1.2”
itd.

c)

Statut szko y w wersji znowelizowanej jest udost pniany w bibliotece
szkolnej, na szkolnej witrynie internetowej i w serwisie BIP.

Ujednolicenie zapisów statutu.
a)

W sytuacjach tego wymagaj cych, dyrektor szko y og asza ujednolicon
wersj statutu szko y, przy zastosowaniu zapisu: „wersja 2.0”, „wersja 3.0”
itd.

b)

Wersja ujednolicona statutu szko y mo e by og oszona po przyj ciu przez
Rad Pedagogiczn przynajmniej trzech uchwa nowelizuj cych jego zapisy.
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c)

Ujednolicenia zapisów statutu dokonuje zespó do spraw statutowych. Za
ujednolicenie zapisów statutu odpowiada dyrektor szko y.

d)

Ujednolicona wersja statutu szko y otrzymuje nowy numer i jest udost pniana w bibliotece szkolnej, na szkolnej witrynie internetowej i w serwisie
BIP.

Zasady uchylania zapisów statutu szko y przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny okre laj odr bne przepisy.
(-) Romuald Kubiciel – dyrektor szko y
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