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STATUT  

Liceum Ogólnokształcącego Nr II 
im. Leona Kruczkowskiego 

 w Morągu. 
 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Szkoła nosi pełną nazwę: „Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona Kruczkowskiego 

 w Morągu” i jest zwana w dalszej części statutu Liceum. 

2. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, stanowiąc jego podstawową 

jednostkę (Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 22/2002/2003 z dn. 28 listopada 2002r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Morągu na Zespół Szkół Licealnych  

w Morągu). 

3. Siedziba szkoły mieści się w Morągu przy ulicy 11 Listopada 7. 

§ 2 

1. Podstawą działalności Liceum jest uchwała Rady Powiatu w Ostródzie nr XXXIX/269/2002 

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Morągu oraz niniejszy 

statut. 

2. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona Kruczkowskiego   

w Morągu jest Powiat Ostródzki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest              

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 

3. Liceum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu nauki. 

4. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych 

przedmiotów określają obowiązujące podstawy programowe i szkolny zestaw programów. 

5. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.  

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

1. Kształcenie w Liceum ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, 

uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje 

psychofizyczne. 

2. Nauczanie i wychowanie w Liceum za podstawę przyjmuje  uniwersalne zasady etyki. 
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3. Cele i zadania pracy wychowawczej nauczycieli Liceum ujęte są w programie 

wychowawczym i profilaktycznym, uchwalonym przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

4. Liceum w zakresie nauczania zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy umożliwiającej 

funkcjonowanie w społeczeństwie demokratycznym i gospodarce opartej na wiedzy. 

5. Kształcenie ma na celu wychowanie świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 4 

1. Organy Zespołu Szkół Licealnych są jednocześnie organami Liceum Ogólnokształcącego  

Nr II im. L. Kruczkowskiego. 

2. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 5 

Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor Liceum sprawuje opiekę nad uczniami uczącymi się w szkole. 

3. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, kierowanie  

 i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności: 

1) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły, 

2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

3) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, 

4) kieruje realizacją planów pracy szkoły,  

5) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym 

zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

6) przydziela nauczycielom czynności obowiązkowe i nadobowiązkowe, 

7) przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projekty innowacji                              

i eksperymentów pedagogicznych, 

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji 
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uczniów, 

9) opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły, stosownie do przepisów określających 

zasady gospodarki finansowej szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, 

10) wstrzymuje wykonanie niezgodnych z przepisami  prawa uchwał Rady  

Pedagogicznej i powiadamia  o tym fakcie organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ   

sprawujący  nadzór pedagogiczny, 

11) współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, 

12) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami,  

13) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia 

ich do innych klas lub oddziałów, 

14) podejmuje decyzje w sprawach skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

15) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli, 

16) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu 

zawodowym, 

17) realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, 

18) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

19) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 

Kodeksu pracy, 

20) współdziała z organizacjami związkowymi działającymi w szkole w zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami, 

21) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem, 

24) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,  

25) egzekwuje przestrzeganie przepisów BHP na terenie szkoły, 

26) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły, 

27) nadzoruje prawidłowe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

28) organizuje i nadzoruje sekretariat szkoły, 

29) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe 

wykorzystanie druków szkolnych, 

30) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac remontowo-

konserwacyjnych, 

31) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego. 
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32) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji,  

których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

33) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły. 

4. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań  

zleconych nauczycielom. 

5. W ramach posiadanych uprawnień Dyrektor szkoły może, zgodnie z ustalonym w statucie 

podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań określonych w ust. 3 nauczycielom 

zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, za wyjątkiem tych, które w ustawie 

Karta Nauczyciela są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora szkoły. 

6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który 

obowiązuje w roku szkolnym i dopuszcza do 31 sierpnia programy nauczania. 

§ 6  

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze 

statutu szkoły. 

2.  Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych                     

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkoły. 

3. W skład Rady wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący i nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

4. Skład Rady Pedagogicznej stanowią nauczyciele zatrudnieni w danym roku szkolnym. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnych programów nauczania i szkolnych zestawów 

podręczników. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
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4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów na funkcje kierownicze w szkole, 

6) programy nauczania. 

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5. niezgodnych z 

przepisami prawa - w trybie określonym w ustawie o systemie oświaty. 

8. Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może wprowadzić zmiany do statutu szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna może występować do Kuratora Oświaty z wnioskiem o odwołanie          

z funkcji Dyrektora szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna może występować do Dyrektora szkoły z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem  

§ 18 ust.6,  pkt 6). 

12. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązani są 

do nieujawniania spraw poruszanych w trakcie zebrania, mogących naruszyć dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

13. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Licealnych w Morągu. 

§ 7 

Rada Rodziców 

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

uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum  Nr 2.  

2. Kompetencje, sposób wyboru i zadania Rady Rodziców określa statut Zespołu Szkół 

Licealnych. 

§ 8 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim  wszystkich uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2. 

2. Samorząd Uczniowski zapewnia młodzieży reprezentowanie jej interesów przed Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą 

realizacji podstawowych praw ucznia: 

1)  prawa do zapoznawania się z programem nauczania, 
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2) prawa do wyrażania opinii przy ocenianiu nauczyciela przez Dyrektora szkoły, 

3) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

4) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w   porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

5) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

4. Zasady organizacji i funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Licealnych w Morągu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 9 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, a jego szczegółową organizację ustala Dyrektor w 

oparciu o obowiązujące zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Klasy programowo najwyższe kończą pierwsze 

półrocze 22 grudnia. 

2. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły 

zatwierdzony przez organ prowadzący oraz plan  pracy na dany rok szkolny zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną: 

1) arkusz organizacyjny szkoły zawiera w szczególności  liczbę pracowników łącznie z 

liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych i  

nadobowiązkowych, 

2) plan dydaktyczno-wychowawczy (plan pracy na dany rok szkolny) zawiera podstawowe 

zadania do realizacji w danym roku, ich cele oraz formy i terminy realizacji. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, który realizuje wszystkie zajęcia 

edukacyjne określone  planem i programem nauczania danej klasy. 

4. Podstawowymi formami organizacyjnej działalności Liceum, zapewniającymi realizację 

statutowych celów i zadań są: 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne, których tygodniowy wymiar określa obowiązujący dla 

danej klasy plan nauczania ustalony przez Dyrektora, 

2) nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne ujęte w ramowym planie nauczania,  

3) zajęcia wynikające z odrębnych przepisów prawa, szczególnie w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna  20 

minut.  Ostatnie przerwy mogą trwać 5 minut. 
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6. Zajęcia lekcyjne mogą odbywać się z podziałem na grupy. Warunki i zasady podziału na 

grupy określają odrębne przepisy. 

7. Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia 

zawartego między Dyrektorem a uczelnią. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na terenie szkoły funkcjonuje monitoring 

elektroniczny. 

9. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) aulę, 

2)  pracownie przedmiotowe, 

3) sale lekcyjne, 

4) sekretariat, 

5) księgowość, 

6) pokój nauczycielski, 

7) archiwum, 

8) szatnie, 

9) bibliotekę i czytelnię, 

10) salę gimnastyczną. 

11) salę do ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

10. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  z 

uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

11. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych 

zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W liceach, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników 

do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych. 

13. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje do czasu 

wprowadzenia zmiany. 

14. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym 

zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego. 

§ 10 

1. Przyjęcie do klasy pierwszej Liceum następuje na podstawie rekrutacji elektronicznej,  

decyzji Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej lub decyzji Dyrektora szkoły.  
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2. Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor szkoły. 

3. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna pracuje w oparciu o „Regulamin rekrutacji do klas 

pierwszych Zespołu Szkół Licealnych w Morągu” zatwierdzony przez Dyrektora. 

4. W Liceum (IV etap edukacyjny), w trzyletnim okresie nauczania, tygodniowy wymiar 

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów 

poszczególnych klas, określają odrębne przepisy. 

5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, 

kadrowe i finansowe Liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, 

spośród których uczeń wybiera trzy, z tym, że co najmniej jednym z tych przedmiotów 

powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. 

6. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym 

tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie 

podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż 

odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust.1, mogą realizować 

dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala Dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). 

7. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do 

życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej i naukę własnej historii i kultury oraz 

zajęć sportowych w oddziałach  sportowych określają odrębne  przepisy. 

§ 11 

1. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w blok przedmiotowy, w ramach którego 

jest prowadzone zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, 

realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji 

celów i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz 

zachowania co najmniej minimalnego wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, określonego w ramowym planie 

nauczania dla danego typu szkoły. 

2. W Liceum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie 
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oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego – także w grupie 

międzyszkolnej. 

3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z 

uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.  

4. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, mogą być organizowane w 

oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 12 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, 

ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają 

odrębne przepisy.  

3. W szkole mogą być zatrudnieni  nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania w 

szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie pedagogiczne. 

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

5. Kompetencje i obowiązki wicedyrektora określa statut Zespołu Szkół Licealnych. 

6. Zadania pedagoga określa statut Zespołu Szkół Licealnych i przepisy szczegółowe. 

§ 13 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel realizuje podstawę programową, program wychowawczy, program profilaktyki  

i inne obowiązujące w szkole plany programy. 

2. Doskonali własny warsztat pracy, między innymi poprzez różne formy samokształcenia  

i doskonalenia zawodowego.  

3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój intelektualny uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania. 

4. Udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu   

o rozpoznane potrzeby uczniów.  

5. Bezstronnie i obiektywnie ocenia wszystkich uczniów. 

6. Informuje rodziców, wychowawcę klasy, Dyrektora oraz Radę Pedagogiczną  

o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. 
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7. Prowadzi prawidłowo dokumentację szkolną. 

8. Reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

dla ich bezpieczeństwa oraz niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia uczniów. 

9. Decyduje w sprawie doboru metod, programów nauczania, form organizacyjnych, 

podręczników i środków dydaktycznych  w nauczaniu swojego przedmiotu. 

10. Decyduje o bieżącej, rocznej (śródrocznej) ocenie postępów swoich uczniów w oparciu o 

przedmiotowe i Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

11. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

uczniów. 

12.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta              

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych               

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).  

13. Odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: 

1) poziom  wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach  

i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,  

2) stan sprzętu oraz przekazanych środków dydaktycznych. 

14. Odpowiada służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

1) skutki wynikłe  z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie prowadzonych 

zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych,  

2) za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

na wypadek pożaru,  

3) zniszczenie lub stratę przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły elementów majątku 

i wyposażenia, a  wynikających z nieporządku, braku nadzoru  i zabezpieczenia, 

4) nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz regulaminu pracy. 

§ 14 

Wychowawca klasy 

1. Organizuje proces wychowania w oddziale, a w szczególności: 

1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, 

2) rozwiązuje konflikty w zespole klasowym, a także między wychowankami  

a społecznością szkoły. 

2. Przewodniczy zespołowi nauczycieli danego oddziału i organizuje pracę tego zespołu. 

3. Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków i z klasową radą rodziców: 
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4. Współdziała z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

5. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej 

pracy wychowawczej, od  dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę. 

6. Ustala oceny zachowania. 

7. Ma prawo ustanowić, przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania i 

motywowania wychowanków. 

8. Przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski opracowane w zespole nauczycieli swojego 

oddziału. 

9. Odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za: 

1) realizacje celów wychowania w swojej klasie, 

2) organizację pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej, 

3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

§ 15 

Inni pracownicy szkoły 

1. Do obowiązków głównego księgowego należy nadzór nad finansami szkoły i prowadzenie 

całościowej dokumentacji finansowej związanej z działalnością szkoły. Szczegółowe 

zadania głównego księgowego zawarte są w jego zakresie obowiązków. 

2. Do obowiązków sekretarza szkoły należy prowadzenie sekretariatu szkoły. Szczegółowe 

zadania sekretarza szkoły zawarte są w zakresie jego obowiązków. 

3. Do obowiązków referenta administracyjnego należy prowadzenia dziennika korespondencji, 

wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie sprawozdawczości   związanej ze sprawami 

uczniowskimi. Szczegółowe zadania referenta administracyjnego określa zakres jego 

obowiązków. 

4. Do obowiązków referenta ekonomicznego należy sporządzanie list płac, prowadzenie kasy 

oraz sprawozdawczość finansowa. Szczegółowe zadania referenta ekonomicznego określa 

zakres jego obowiązków. 

5. Do obowiązków starszego woźnego należy dbanie o ogólne bezpieczeństwo szkoły  

i czystość posesji szkoły oraz usuwanie awarii i drobnych usterek. Szczegółowe zadania 

starszego woźnego określa zakres jego obowiązków. 

6. Do obowiązków robotnika do pracy lekkiej należy utrzymanie czystości w szkole oraz 

dyżury w szatni szkolnej. Szczegółowe zadania robotnika do pracy lekkiej określa zakres 

jego obowiązków. 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
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§ 16 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) samodzielnego, aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły,   

2) indywidualnego toku nauki, w uzgodnieniu z rodzicami, w przypadku szczególnych 

zdolności i talentu w określonej dziedzinie wiedzy na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami,  

3) opieki wychowawczej, ochrony  przed formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

ochrony i poszanowania swojej godności, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz 

wyznawanej religii - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) sprawiedliwej i  jawnej oceny oraz ustalonych sposobów  kontroli postępów  

w nauce, 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki  podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, na zasadach uwarunkowanych 

przepisami BHP i odpowiedzialności służbowej nauczycieli za powierzone mienie, 

8) korzystania z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i zdrowotnego na terenie 

szkoły lub w poradniach funkcjonujących poza szkołą, 

9) nauczania indywidualnego, jeśli wymaga tego sytuacja zdrowotna, na zasadach 

uregulowanych odrębnymi przepisami prawa oświatowego,  

10) korzystania z opieki pielęgniarskiej w zakresie i na zasadach uregulowanych odrębnymi 

przepisami, 

11) zrzeszania się w organizacjach uczniowskich i społecznych, 

12) samodzielnego przedkładania usprawiedliwienia nieobecności, po ukończeniu 

18 lat, przede wszystkim w formie poświadczenia lekarskiego lub pisma urzędowego, 

13) zwolnienia z zajęć lekcyjnych u określonego nauczyciela lub wychowawcy, jeżeli są ku 

temu poważne powody i za zgodą rodziców, 

14) usprawiedliwienia przez rodziców (opiekunów prawnych)  do 5 dni w miesiącu; 

pozostałe nieobecności może usprawiedliwić przedstawiając poświadczenie lekarskie.  

2. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uważa, że jego prawa zostały 

naruszone, ma prawo zgłosić skargę w formie pisemnej lub ustnej: 

1)  wychowawcy klasy, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niż 

wychowawca, 

2)  pedagogowi szkolnemu, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez wychowawcę, 
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3)  Rzecznikowi Praw Ucznia, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niż 

Rzecznik Praw Ucznia. 

3. Jeżeli skarga nie zostanie wyjaśniona przez osoby wymienione w §16 ust. 2 w ciągu siedmiu 

dni roboczych od dnia zgłoszenia lub sposób jej rozwiązania nie zadowala ucznia (jego 

prawnych opiekunów), zwraca się on w tej kwestii do Dyrektora szkoły, który rozpatruje ją 

w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.  

4. W przypadku jeżeli sposób załatwienia skargi przez osoby lub organy wymienione w ust. 2.  

i 3. nie zadowala ucznia (jego prawnych opiekunów), kieruje on skargę do organu 

prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

5.  W przypadku wniesienia skargi w formie ustnej do osób wymienionych w ust. 2. i 3., osoby te 

zobowiązane są do sporządzenia notatki służbowej, która pozostaje w dokumentach 

wychowawcy klasy lub pedagoga do końca danego roku szkolnego. 

6. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowienia zawarte w niniejszym statucie, 

2) uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem, 

3) zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury współżycia, 

4) chronić własne życie i zdrowie, 

5) dbać o ład, porządek, higienę oraz wspólne dobro, 

6) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni, 

7) punktualnie przychodzić na zajęcia, 

8) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach w terminie 1 tygodnia, 

9) przebywać podczas przerw na korytarzach szkoły, bądź na wydzielonej części rekreacyjnej 

posesji szkolnej, 

10) nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych i nie wychodzić poza teren 

szkoły , 

11) nosić zeszyt kontaktów z rodzicami, 

12) nosić stonowany, schludny i niewyzywający strój, 

13) podczas uroczystych okazji nosić strój galowy (odcienie bieli, szarości, granatu i czerni – 

długie spodnie, spódnica, stosowne obuwie). 

7. Uczniowie nie mogą:  

1) wprowadzać na teren szkoły osób obcych, 

2) wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (np. broń, gaz, noże, 

materiały wybuchowe i żrące) oraz zdrowiu (np. alkohol, narkotyki), 

3) opuszczać zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 
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4) utrudniać prowadzenia zajęć, 

5) nosić wyzywającego makijażu i biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu, 

6) dewastować i marnotrawić dobro szkolne, 

7) stosować przemocy fizycznej i psychicznej, 

8) palić papierosów (w tym papierosów elektronicznych), pić alkoholu, zażywać i 

rozprowadzać środków odurzających, 

9) zachowywać się w sposób gorszący i deprawujący, 

10) zachowywać się agresywnie, 

11) w czasie zajęć lekcyjnych korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych; zakaz nie dotyczy: 

a) wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, w przypadku uczniów po uzyskaniu 

zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, 

b) sytuacji szczególnych, 

c) innych sytuacji na podstawie upoważnienia Dyrektora szkoły, 

12) popełniać czynów podlegających odpowiedzialności z kodeksu karnego.  

ROZDZIAŁ VII 

NAGRODY I KARY 

§ 17 

1. Uczeń może być nagrodzony za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach życia szkoły oraz 

za zachowanie: 

1) pochwałą wychowawcy klasy, 

2) pochwałą Dyrektora szkoły, 

3) dyplomem przyznanym przez Radę Pedagogiczną, 

4) listem pochwalnym do rodziców, 

5) wpisem do kroniki szkoły, 

6) przyznaniem nagrody rzeczowej, 

7) świadectwem z wyróżnieniem, 

8) stypendium. 

2. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku  klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub 
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religii albo etyki,  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

3.  Absolwent zostaje prymusem szkoły, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki, uzyskał średnią co najmniej 5,0, 

wzorową ocenę zachowania oraz w trakcie nauki w szkole otrzymał trzy promocje z 

wyróżnieniem. Absolwent otrzymuje dyplom prymusa według ustalonego wzoru. 

4. Uczeń kończący szkołę może  uzyskać  tytuł  Primus Inter Pares, który przyznaje 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie na wniosek Dyrektora szkoły, 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. Powyższe wyróżnienie 

może otrzymać uczeń, który spełnia warunki określone odrębnymi przepisami.  

5. Uczeń może uzyskać stypendium Prezesa Rady Ministrów. Z wnioskiem o stypendium 

występuje Dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną. Kandydaturę 

Radzie Pedagogicznej przedstawia Samorząd Uczniowski. Powyższe stypendium może 

otrzymać uczeń, który spełnia warunki określone odrębnymi przepisami. 

6. Uczeń może uzyskać stypendium MEN jeżeli spełnia warunki określone odrębnymi 

przepisami. 

7.  Wniosek o przyznanie stypendium MEN składa Warmińsko - Mazurskiemu Kuratorowi 

Oświaty Rada Pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji 

rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

8.  Na wniosek Rady Pedagogicznej uzgodniony z Samorządem Uczniowskim uczeń może 

otrzymać stypendium Starosty Ostródzkiego. Zasady przyznawania określa odrębny 

regulamin starosty. 

9.  Uczeń może otrzymać inne rodzaje pomocy stypendialnej, których  zasady przyznawania 

regulują  przepisy podmiotów uprawnionych do ich przyznawania.  

10. Nagrodę książkową lub rzeczową można przyznać uczniowi za: 

1) 100% frekwencji, 

2) znaczące zaangażowanie się ucznia w różne formy pracy społecznej na rzecz szkoły  i 

środowiska, 

3) szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, 

4) uzyskanie przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i 

co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania. 

§ 18 
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1. Wobec uczniów mogą być stosowane następujące kary: 

1) usunięcie szkód wyrządzonych umyślnie przez ucznia na terenie szkoły lub, jeżeli  istnieje 

taka możliwość, ich odpracowanie (odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice), 

2) upomnienie wychowawcy (ustne lub pisemne powinno być odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym) za: 

a) brak szacunku wobec kolegów, koleżanek i pracowników szkoły, 

b) nieprzestrzeganie zasad ładu i porządku, 

c) posługiwanie się telefonami komórkowymi i innymi środkami łączności na lekcjach, 

sprawdzianach, klasówkach, 

d) nagminne spóźnianie się na zajęcia szkolne, 

e) 20 i więcej godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

f) lekceważący stosunek do nauki i brak dyscypliny w przygotowaniu do zajęć 

szkolnych, 

3) nagana wychowawcy klasy z możliwością wyłączenia ucznia z imprez klasowych za: 

a)  brak poprawy w odnośnikach pkt 2) upomnienia, 

b)  palenie papierosów na terenie szkoły,  

c)   opuszczenie 30 i więcej godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

d)  fałszowanie usprawiedliwień absencji, oświadczeń, zaświadczeń oraz dokumentacji w 

obiegu szkolnym. 

4)   nagana Dyrektora szkoły z możliwością wyłączenia ucznia z imprez klasowych  

i szkolnych za: 

a) brak poprawy w odnośnikach pkt 3) nagany wychowawcy, 

b) opuszczenie 40 i więcej  godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

c) umyślne spowodowanie uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu szkolnego, budynku itp. 

d) przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

e) wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (np. broń, gaz, 

noże, materiały wybuchowe i żrące) oraz zdrowiu (np. alkohol, narkotyki), 

f) palenie papierosów, używanie narkotyków i picie alkoholu, 

g) kradzieże, 

h) akty przemocy stosowane wobec kolegów, koleżanek i pracowników szkoły, 

i) fałszowanie dokumentacji szkolnej, 

5)  usunięcie ze szkoły za: 

a) brak poprawy po zastosowaniu gradacji kar oraz wyczerpaniu wszystkich działań 

wychowawczych, 
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b) nagminne opuszczanie zajęć lekcyjnych (ponad  80 godz. nieusprawiedliwionych w 

roku szkolnym) i po wykorzystaniu wszelkich sposobów i form wpływu na zmianę tej 

sytuacji, 

c) akty przemocy, wandalizmu, kradzieże, wymuszanie okupu i haraczy, 

d) picie alkoholu, rozprowadzanie i używanie narkotyków oraz innych środków 

odurzających, 

e) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, 

2. Każda stosowana wobec ucznia kara musi być odnotowana przez wychowawcę w dzienniku 

lekcyjnym. 

3. O udzielonych naganach wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów). 

4. W przypadku łamania statutu szkoły w sposób wyczerpujący znamiona przestępstwa 

umyślnego bądź nieumyślnego szkoła powiadamia właściwe organy ścigania. 

5. Tryb odwoływania się ucznia od nałożonej kary: 

1) uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o wymierzonej karze przez wychowawcę do 

Dyrektora szkoły w przeciągu 7 dni, 

2) uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o wymierzonej karze przez Dyrektora szkoły 

do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w przeciągu 14 dni. 

6. Procedura usunięcia ucznia ze szkoły: 

1) wychowawca zawiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wszczęciu  

procedury usunięcia ucznia ze szkoły; 

2) wychowawca przygotowuje wniosek do Dyrektora szkoły z uzasadnieniem o usunięcie 

ucznia ze szkoły; 

3) wniosek wychowawcy musi zawierać wskazanie naruszonych norm zawartych w statucie 

szkoły, a uzasadnienie charakterystykę podjętych działań wychowawczych, w tym 

zastosowanych wcześniej kar statutowych; 

4) na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski opracowuje i przekazuje w ciągu 

trzech dni roboczych niezależną opinię o danym uczniu; 

5) wniosek wychowawcy Rada Pedagogiczna rozpatruje w terminie do czternastu dni 

roboczych od wystąpienia Dyrektora szkoły o opinię do Samorządu Uczniowskiego; 

6) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę usunięcia ucznia ze szkoły większością co 

najmniej 2/3 głosów; 

7) Dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów z dniem podjęcia uchwały lub innym, jeśli tak 

zdecyduje Rada; 

8) Dyrektor zawiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji Rady 

Pedagogicznej; 
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9) decyzja Rady Pedagogicznej wykonania kary usunięcia ucznia ze szkoły może zostać 

zawieszona na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie 

samorządu klasowego z wychowawcą, Samorządu Uczniowskiego z opiekunem lub 

Rady Rodziców; 

10) w ciągu czternastu dni od decyzji Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy, 

uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się do 

Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty w Olsztynie; 

11) do momentu wyczerpania trybu odwoławczego uczeń ma  prawo i obowiązek 

uczęszczać na zajęcia lekcyjne chyba, że decyzji o skreśleniu nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

12) tryb natychmiastowej wykonalności stosuje się, gdy: 

a) jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 

b) zagrożony jest interes szkoły, 

c) zagrożony jest interes społeczny. 

7.  Z listy uczniów skreśla się zmarłego ucznia bez dodatkowej procedury. W takim przypadku 

decyzja jest ostateczna. 

8. Jeżeli uczeń przez dwa miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego nie zgłosi się na lekcje, nie 

dostarczy (lub jego rodzice / prawni opiekunowie) informacji o przyczynach absencji, zostaje 

skreślony z listy uczniów bez dodatkowej procedury. 

 

ROZDZIAŁVIII 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 19 

Cele i zadania 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie. 

2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  

rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych. 

6. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

7. Ocenianie bieżące i ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  lub religii albo 
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etyki oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad, skali  

i  w formach przyjętych w niniejszym dokumencie. 

8. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów. 

9. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

lub religii albo etyki oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 20 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

1. Kryterialność ocen. 

2. Systematyczność oceniania ucznia. 

3. Różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania. 

4. Wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się. 

5. Dostosowanie wymagań wobec uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się i 

uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością. 

6. Jawność: 

1) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), 

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, 

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

§ 21 

Tryb oceniania  

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informują uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych  lub religii albo etyki wynikających z realizowanego 

przez siebie programu, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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2. Komplet przedmiotowych zasad oceniania znajduje się w gabinecie wicedyrektora i  

w bibliotece szkolnej. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach w nauce i frekwencji ich dzieci  

w formie: 

1) klasowych spotkań co najmniej  3 razy w roku, 

2) indywidualnych spotkań, 

3) zaplanowanych i podanych do wiadomości dyżurów nauczycieli, 

4) korespondencji w zeszycie, dzienniku elektronicznym, 

5) informacji telefonicznych. 

4. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie  

w różnych formach. Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na: 

1) cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 

programu nauczania, 

2) śródroczne i roczne określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 

przewidzianych w programie nauczania na dane półrocze lub rok szkolny. 

5. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych 

wynikająca z planu nauczania. W związku z tym ustala się minimalną liczbę ocen, którą 

powinien uzyskać uczeń w danym półroczu: 

1) trzy, w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo, wystawiane systematycznie - średnio jedna ocena na sześć tygodni, 

2) w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych systematyczna ocena minimum raz  

w miesiącu. 

6. Ocena śródroczna i roczna nie powinna być ustalona jako średnia arytmetyczna stopni 

cząstkowych, ale ma być sumą osiągnięć w danym półroczu (roku szkolnym) określająca 

poziom jego osiągnięć edukacyjnych. 

7. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) praca klasowa: 

a) służy do sprawdzania wiadomości z materiału przerobionego w dłuższym okresie czasu; 

obejmuje duże partie programu nauczania – dział, dziedzina, pozycja lektury itp.; ocena 

wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną (roczną), 

b) jest jedyną formą sprawdzania wiadomości w danym dniu z danego przedmiotu, 

c) jest zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia i wpisana 

do dziennika, 
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d) badanie diagnostyczne umiejętności i osiągnięć klas podlega ocenie na zasadach 

określonych w przedmiotowych zasadach oceniania (termin badania diagnostycznego 

podawany jest z  wyprzedzeniem 2 tygodni), 

e)  sprawdzona praca klasowa jest zwracana uczniowi do wglądu w przeciągu 2 tygodni 

kalendarzowych od czasu jej przeprowadzenia (termin może być przedłużony o czas 

nieobecności nauczyciela w szkole),  

f) w przypadku prac pisemnych, uczeń (bądź jego rodzice lub prawni opiekunowie) ma 

prawo do uzyskania wyjaśnień  dotyczących popełnionych błędów, 

g) konsekwencje nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianych pracach 

klasowych określają przedmiotowe zasady oceniania,   

h) nieobecność usprawiedliwiona daje możliwość zaliczenia pracy klasowej w terminie i 

na zasadach ustalonych. przez nauczyciela, 

2) sprawdzian – obejmuje wiadomości i umiejętności będące fragmentem określonej całości, 

które wymagają szczególnego utrwalenia: 

a) sprawdzian jest zapowiedziany  z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych i wpisany do 

dziennika; konsekwencje nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianych 

sprawdzianach określają przedmiotowe zasady oceniania, 

b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany, z wyjątkiem grup 

międzyoddziałowych. 

c) nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa, 

3) w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone trzy (łącznie) klasówki i sprawdziany, 

4) kartkówki: 

a) są zapowiedzianą lub niezapowiedzianą wcześniej formą sprawdzenia wiadomości  

i umiejętności  uczniów danej klasy z trzech ostatnich lekcji lub zadanej pracy domowej,  

b) trwają do 15 minut, 

c) są jedyną formą sprawdzania wiedzy z danego przedmiotu w danym dniu; konsekwencje 

nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianych kartkówkach określają 

przedmiotowe zasady oceniania, 

5) odpowiedzi ustne: 

a) są wcześniej niezapowiedzianą formą sprawdzenia wiadomości z trzech ostatnich lekcji, 

b) sprawdzanie wiedzy i umiejętności na lekcji powtórzeniowej musi być zapowiedziane 

tydzień wcześniej, 

6) praca ucznia na lekcji, 

7) samodzielna praca domowa ucznia. 
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8. Po długich i ciężkich chorobach lub usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (co najmniej 1 

tydzień)  uczeń ma prawo do ustalenia samodzielnie lub przy pomocy wychowawcy 

indywidualnego harmonogramu pierwszych odpowiedzi (sprawdzianów) z poszczególnych 

przedmiotów.  

9. W  klasie I we wrześniu uczniowie mają prawo do dwóch tygodni adaptacyjnych, w czasie 

których nie otrzymują ocen niedostatecznych. 

10. W przypadku ucieczki z pojedynczych lekcji lub całodniowych wagarów wiedza ucznia 

może być sprawdzana na następnej lekcji z omówionego materiału  w formie ustnej lub 

pisemnej. 

11. Nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po 

całodziennej lub kilkudniowej wycieczce klasowej. Uczeń reprezentujący szkołę na 

zawodach, konkursach, olimpiadach itp. jest zwolniony następnego dnia z odpowiedzi 

ustnych i kartkówek. Uczeń biorący udział w konkursie szkolnym jest zwolniony w danym 

dniu z odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

12. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy 

aktywności ucznia;  

1) oceny niedostateczne z prac pisemnych uczeń może poprawić w terminie i na zasadach 

określonych przez nauczyciela, 

2) uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwsze półrocze zobowiązany jest do 

uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych  z 

nauczycielem przedmiotu. 

13. Oceny z zajęć edukacyjnych (śródroczne i roczne) ustalają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

14. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej, zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga, nauczyciel jest 

zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.  

15. .Rodzic (prawny opiekun), który nie uczestniczy w zebraniach, wywiadówkach, dyżurach 

nauczycieli i nie kontaktuje się ze szkołą w innych terminach, nie może rościć pretensji do 

szkoły za brak informacji o postępach edukacyjnych córki/syna lub formach pomocy (w tym 

stypendialnej) dla uczniów. 

16. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób 

postronnych. Za osoby postronne nie uważa się ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów), pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej klasy. 

17. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy, 
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1) w przypadkach nimi nieuregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, 

kart obserwacji i innych) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje 

dokumentacji, nieokreślone odmiennymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na 

jakich zasadach. 

§ 22 

Procedury 

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 

zawiadamiają ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować na piśmie   

      o podwyższenie przewidywanej pozytywnej  rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko o jeden stopień i tylko w   

przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 

ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. W podaniu określa się ocenę, o jaka ubiega się 

uczeń. 

1)  Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest: 

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 90% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i 

prac pisemnych, 

d) uzyskanie ze sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

przewidywana), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,  

e) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen 

cząstkowych, w tym – konsultacji indywidualnych, 

f) wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków. 

2) Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych warunków wniosek nie będzie rozpatrzony 

pozytywnie. 



 25 

3) Formą weryfikacji wiedzy ucznia jest test sprawdzający z wiedzy i umiejętności 

obejmujący treści programowe z danego roku szkolnego, przeprowadzony nie później niż 

dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

4) Warunkiem przystąpienia do testu sprawdzającego, o którym mowa w ust.20 jest złożenie 

pisemnego wniosku do Dyrektora szkoły, w którym należy umotywować, że uzyskanie 

wyższej oceny przez ucznia było niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione ze 

względu na długotrwałe nieobecności w szkole potwierdzone zwolnieniami lekarskimi 

lub inne przyczyny, które nauczyciel danych zajęć uzna za zasadne. Wniosek składa się 

nie później niż trzy dni od poinformowania o przewidywanej ocenie. 

5) Decyzja Dyrektora, po zapoznaniu się z opinią nauczyciela i wychowawcy, w sprawie 

rozstrzygnięcia wniosku jest decyzją ostateczną i nie ma procedury odwoławczej. 

6) Test sprawdzający, z którego sporządzany jest protokół jak w przypadku egzaminu 

poprawkowego, przeprowadza komisja w składzie: 

a) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminujący,  

b) wychowawca klasy – jako członek komisji,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

przewodniczący komisji.  

7) Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie oznacza odstąpienie 

od wniosku. 

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny zachowania.  

1)  Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zachowania musi spełnić poniższe warunki: 

a) wniosek wraz z uzasadnieniem o podwyższenie oceny musi być złożony do Dyrektora 

szkoły na piśmie, z określeniem oceny, o którą ubiega się uczeń w ciągu dwóch dni  

od poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach zachowania, 

b) frekwencja w ciągu roku szkolnego nie była niższa niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby), 

c) wykazał się szczególną pracą na rzecz społeczności szkolnej, aktywnością i 

osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 

2) Ocena zachowania może być podwyższona o jeden stopień. 

3) W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosek nie jest rozpatrywany. 

4) Po spełnieniu wymogów formalnych Dyrektor powołuje komisję w składzie: 

a) wychowawca klasy – przewodniczący, 

b) dwoje nauczycieli uczących w klasie, 

c) do pracy w komisji przewodniczący może zaprosić pedagoga z głosem doradczym, 
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d) z prac komisji sporządza się protokół, 

e) komisja zbiera się nie później niż 3 dni od złożenia wniosku. 

 5) Od decyzji komisji zatwierdzonej przez Dyrektora nie ma trybu odwoławczego. 

4. O przewidywanej ocenie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny niedostatecznej rocznej, 

nauczyciel przedmiotu zawiadamia wychowawcę ucznia na dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

5. Wychowawca  klasy w formie pisemnej (zawiadomienie wysłane pocztą za  pośrednictwem 

sekretariatu szkoły lub dziennika elektronicznego) lub ustnej informuje rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych w terminie nie 

krótszym niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

1)   Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

2)   Uczeń, który w okresie od poinformowania do wystawienia oceny klasyfikacyjnej 

powiększy/obniży zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia 

edukacyjne, może otrzymać wyższą/niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej lub 

być nieklasyfikowanym. 

6. Oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) nauczyciel ma obowiązek wystawić nie wcześniej 

niż 7 dni przed terminem klasyfikacji określonym w kalendarium przez Dyrektora szkoły.  

W przypadku nieobecności nauczyciela oceny wystawia nauczyciel  upoważniony przez 

Dyrektora. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć          

wychowania fizycznego, drugiego języka obcego nowożytnego i informatyki. Decyzję o 

zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza i wniosku rodziców 

złożonych w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu semestru . W 

przypadkach losowych wnioski można składać w innym terminie. W przypadku zwolnienia 

ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia  

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania.  
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10. Po wystawieniu ocen śródrocznych, nauczyciel może wpisać do dziennika na drugie półrocze 

tylko satysfakcjonujące ucznia oceny cząstkowe, które mogą pojawić się w ostatnich dniach 

przed zakończeniem pierwszego półrocza. 

§ 23 

Skala ocen i kryteria oceniania 

1. Skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych: 

Ocena Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

celująca cel 6 

bardzo dobra bdb 5 

dobra db 4 

dostateczna dst 3 

dopuszczająca dop 2 

niedostateczna ndst 1 

 

2. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym ocenom szkolnym: 

1) Ocena celująca: 

a) uczeń posiada kompetencje określone w pkt 2) i 3),  

b) rozwija własne zainteresowania, 

c) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych, 

d) orientuje się w osiągnięciach nauki w interesującej go dziedzinie, 

e) współpracuje z nauczycielem w przygotowaniach zajęć opartych na twórczym 

rozwiązaniu problemów, 

f) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych zadań 

zgodnych z programem nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe 

oraz rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania w danej klasie. 

2)  Ocena  bardzo dobra: 

a) uczeń posiada kompetencje określone w pkt 3) i 4), 

b) wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi, 

c) formułuje i przedstawia własne opinie, sądy i wnioski oraz potrafi ich bronić, 

d) podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym, 

e) zdobytą wiedzę potrafi zastosować do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

f) integruje wiedzę uzyskaną z różnych źródeł oraz potrafi ją wyrazić  w formie ustnej  

i pisemnej. 

3) Ocena  dobra: 

a) uczeń posiada kompetencje określone  w pkt 4) i 5), 
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b) wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi, 

c) prawidłowo posługuje się terminologią charakterystyczną dla danego przedmiotu, 

d) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne ujęte w programie nauczania, 

e) aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

f) integruje wiedzę z różnych źródeł, ale nie potrafi jej wyraziście przedstawić  w formie 

ustnej lub pisemnej, 

4)  Ocena  dostateczna: 

a) uczeń posiada kompetencje określone w pkt 5), 

b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, 

ale ma luki i braki w wiedzy, 

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne bądź praktyczne o średnim stopniu trudności, 

d) dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków i luk 

w danym procesie kształcenia. 

5)  Ocena  dopuszczająca: 

a) uczeń dysponuje niepełną wiedzą określoną programem, 

b) ma braki w opanowaniu materiału, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

c) rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

6)  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie posiada kompetencji określonych w pkt 5), 

b) nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych przez podstawy programowe 

danego przedmiotu, a braki i umiejętności w wiadomościach  i umiejętnościach 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

c) nie jest w stanie rozwiązać zadań typowych o niewielkim stopniu trudności. 

§ 24 

Ocena zachowania 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 

określonych w statucie szkoły. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności  

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współżycia w grupie, 
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2) ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowanie własnego 

charakteru, 

3) dostarczenie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom 

(prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej, 

4) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczego. 

3. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje: 

1) informowanie przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania, 

2) bieżące obserwowanie młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów   

i systematyczne przekazywanie ich  rodzicom (opiekunom prawnym), 

3) formułowanie śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania według zasad, 

skali i form przyjętych w niniejszym regulaminie, 

4) ewentualną procedurę odwoływania się od oceny  zachowania.    

4. Skala ocen  zachowania: 

Ocena Skrót literowy 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 

 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia z uwzględnieniem orzeczeń 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Wyższą ocenę z zachowania uzyskuje uczeń, który w szczególny sposób wyróżnił się wśród 

społeczności szkolnej, czyli godnie reprezentował szkołę na zawodach, konkursach, 

olimpiadach szczebla co najmniej wojewódzkiego, wykazał się pracą w wolontariacie, 

działaniem na rzecz osób potrzebujących czy pracą społeczną na rzecz szkoły.   

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.8. i 9. 

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

roczną naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Rada Pedagogiczna podejmując uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

roczną naganą ocenę klasyfikacyjną zachowania bierze pod uwagę szczególnie: 

1)  naruszenie godności nauczyciela i innych członków społeczności szkolnej (w tym we 

wszystkich rodzajach mediów i środków przekazu), 

2)  czyny nieobyczajne. 

10. Wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna, gdy podjęta została  

z zachowaniem przyjętego w niniejszym statucie trybu postępowania. 

11.Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania: 

1 )  z a c h o w a n i e  w z o r o w e :  

a) uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszelkie zajęcia szkolne, w przypadku 

nieobecności rzetelnie i terminowo dostarcza właściwe usprawiedliwienia, 

b)  przygotowuje się do lekcji i bierze w nich aktywny udział, 

c) uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w 

imprezach sportowych, turystycznych, kulturalnych lub też innej działalności, 

d) podejmuje zadania, z których wywiązuje się bez zarzutu, dotyczyć to może terenu szkoły, 

klasy, organizacji młodzieżowej, 

e) przestrzega zasad statutu szkoły; jest koleżeński, uczynny, nie odmawia pomocy 

słabszym, cieszy się sympatią i szacunkiem koleżanek i kolegów, 

f) kulturalnie zachowuje się na lekcjach i przerwach, w szkole i poza szkołą, 

g) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie ulega nałogom, 

h) posiada wysoką kulturę słowa, nie używa zwrotów uznanych za wulgarne, 

i) ma w półroczu najwyżej 3 godziny nieusprawiedliwione, najwyżej 5 spóźnień, 

2) zachowanie bardzo dobre: 

a) uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, w przypadku 

nieobecności terminowo dostarcza usprawiedliwienia, 

b) właściwie przygotowuje się do lekcji oraz aktywnie w nich uczestniczy, 

c) uczestniczy w konkursach przedmiotowych, 

d) pomaga w nauce uczniom słabszym, 
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e) przestrzega w szkole i poza nią zasad kulturalnego zachowania się, 

f) okazuje szacunek innym osobom, 

g) nie ulega żadnym nałogom, 

h )  ma w półroczu najwyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych, najwyżej 10 spóźnień, 

3 )   z a c h o w a n i e  d o b r e :  

a) uczeń systematycznie uczęszcza na wszelkie obowiązkowe zajęcia szkolne, 

b) ewentualne nieobecności usprawiedliwia terminowo i rzetelnie, 

c) właściwie przygotowuje się do lekcji oraz aktywnie w nich uczestniczy, 

d) uczestniczy w życiu klasy i bierze udział w podjętych przez kolektyw zadaniach, 

e) uczestniczy w imprezach przewidzianych  w kalendarium szkolnym, 

f) jest uczynny i koleżeński, chętnie służy radą i pomocą osobom tego oczekującym, 

g) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą, nie ulega żadnym nałogom, 

h) ma w półroczu najwyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych, najwyżej 20 spóźnień, 

4 )  z a c h o w a n i e  p o p r a w n e :  

a) uczeń systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia szkolne, 

b) uczestniczy w pracach podjętych przez szkołę lub klasę, nie wykazując przy tym 

szczególnej aktywności, zlecone zadania wypełnia w sposób zadowalający, 

c) popełnia drobne uchybienia wobec przyjętych norm zachowania, 

d) szanuje mienie społeczne, 

e) nie ulega żadnym nałogom, 

f) jest lojalny wobec nauczycieli i kolegów, 

g) sporadycznie uchyla się od postanowień regulaminu szkolnego, 

h) ma w półroczu najwyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych i najwyżej 40 spóźnień, 

5 )  z a c h o w a n i e  n i e o d p o w i e d n i e :  

a) uczeń, który w sposób rażący, świadczący o celowości działania narusza postanowienia 

regulaminu szkoły, 

b) ulega nałogom, zachowuje się ordynarnie wobec innych osób, ucieka z lekcji, nie 

usprawiedliwia swoich nieobecności, oszukuje, lekceważy podstawowy obowiązek 

zdobywania wiedzy, 

c) sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

d) dokonuje czynów godzących w ogólnie przyjęte zasady etyki i moralności, 

e) wywiera negatywny wpływ na społeczność uczniowską, 

f) nie dba o mienie szkoły, 

g) ma w półroczu najwyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych, najwyżej 60 spóźnień, 

6 )  z a c h o w a n i e  n a g a n n e :  
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a) uczeń świadomie, permanentnie  i celowo narusza postanowienia statutu szkoły, 

b)   agresywnie zachowuje się w stosunku do kolegów i dorosłych, 

c) niszczy mienie szkolne, 

d) stwarza zagrożenie życia ludzkiego, 

e) pije alkohol, rozprowadza i używa narkotyki, 

f) wymusza okupy i haracze, 

g) dokonuje kradzieży, 

h) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne, ma w półroczu powyżej 60 godzin 

nieusprawiedliwionych. 

§ 25 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się uczniowi, u którego w wyniku zmiany szkoły (klasy) 

stwierdzono różnice programowe. Uczeń ten jest zobowiązany do uzupełnienia różnic 

programowych z określonych przedmiotów w wyznaczonym terminie. 

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

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

nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne  

w szkolnym planie nauczania. 

3. O braku podstaw do klasyfikowania ucznia z danego przedmiotu i konsekwencjach z tego 

wynikających wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) na dwa tygodnie 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

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

egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny nie może wpłynąć później niż dzień przed klasyfikacyjną 

Radą Pedagogiczną.  

7. W przypadku niezdania (nieprzystąpienia) do egzaminu klasyfikacyjnego w określonym 

terminie, uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły na zasadach określonych  

w niniejszym statucie. 

8. W przypadku dostarczenia w ciągu trzech dni uzasadnionego zwolnienia  Dyrektor szkoły 

może na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) przesunąć 

termin egzaminu klasyfikacyjnego. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (wyjątek stanowią 

zajęcia z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych).Pytania układa nauczyciel 

egzaminujący. 

10. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

11. W czasie egzaminu mogą być obecni ,w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

13. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

14. O wystawionej ocenie należy poinformować zdającego. 

15. Protokół sporządza przewodniczący komisji. 

16. Wychowawca klasy jest zobowiązany dołączyć protokół wraz z załącznikami do arkusza 

ocen. 

17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

uzyskanej oceny niedostatecznej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki albo spełniający obowiązek nauki poza 

szkołą. 

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

§ 26 

Egzamin poprawkowy 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (wyjątek stanowią 

zajęcia z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej, dla których 

egzamin ma przede wszystkim formę praktyczną):  

1) obejmuje materiał całego roku szkolnego,  
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2) pytania proponuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich i trwa on: 

1) do 60-minut część pisemna, 

2) do 30 minut część ustna. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 

5. Nauczyciel przedmiotu – egzaminator może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy 

komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu z tej lub innej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę oraz ustalony 

stopień i przedmiot egzaminu. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (w przypadku 

ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych - zaświadczenie lekarskie), wyznaczonym 

przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden  raz w ciągu 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne z planem nauczania i realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

§ 27 

Procedury odwoławcze 
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1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze 

trudności, w szczególności nie reagujący na wezwania wychowawcy, nie mogą w żadnym 

wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce 

dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach rocznych. 

3. W przypadku wpłynięcia zastrzeżenia Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające w ciągu dwóch dni roboczych.  

4. Jeżeli, w wyniku postępowania wyjaśniającego, stwierdzone zostaną istotne uchybienia  

w procesie wystawiania oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. W skład komisji dotyczącej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzące takie same 

zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor 

szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne 

zatrudnionego w tej lub innej szkole. 

8. W skład komisji dotyczącej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 
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3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

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

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust.10, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora 

szkoły. 

14. Procedurę odwoławczą można stosować w przypadku oceny uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

§ 28 

Promowanie lub ukończenie szkoły 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, a w przypadku klasy programowo najwyższej – 

kończy szkołę, jeżeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych 
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określonych planem nauczania – z wyjątkiem przedmiotów i zajęć, z których został 

zwolniony – stopnie wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku  klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub 

religii albo etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

zachowania . 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

ROZDZIAŁ IX 

WYCIECZKI  

§ 29 

1. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią 

integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

2. Działalność krajoznawczo-turystyczna służy wzbogacaniu procesu dydaktyczno-

wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku 

młodzieży. 

3. Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb  

i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

4. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza Dyrektor 

szkoły lub wicedyrektor. 

5. Zorganizowanymi formami wyjazdów zespołów klasowych są: 

1) wycieczki integracyjne, 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 

3) wyjazdy do teatru. 

6. Wycieczki integracyjne są przeznaczone głównie dla uczniów klas pierwszych. Mogą mieć 

charakter krajoznawczo-turystyczny, rekreacyjny, edukacyjny, itd. 

7. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne odbywają się w terenie powszechnie uczęszczanym, 

nie wymagającym od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego 

 i specjalistycznego. 

8. Każdej klasie przysługują trzy dni z zajęć dydaktycznych przeznaczone na wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze, pod warunkiem, że realizacja podstawy programowej jest 

niezagrożona. 

9. Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z innymi 

klasami. 
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10. Wszystkie koszty związane z wyjazdem w tym opłaty za opiekunów i instruktorów ponosi 

młodzież. 

11. Zorganizowane wyjazdy uczniów z różnych klas mogą mieć formę: 

1) wycieczek przedmiotowych, 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 

3) wymiany międzynarodowej, 

12. Wycieczki przedmiotowe są inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów dla jednego lub kilku zespołów klasowych zgodnie z programem nauczania, w 

ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

13. Termin i czas trwania wycieczek przedmiotowych jest zatwierdzany przez Dyrektora szkoły. 

Dyrektor wyraża zgodę na wycieczkę przedmiotową tylko w przypadku merytorycznego 

uzasadnienia jej organizacji. 

§ 30 

Zasady opieki i bezpieczeństwa 

1. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez 

korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna 

osoba nad grupą 35 uczniów. 

2. Przy wyjazdach poza teren Morąga, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad 

grupą 15 uczniów. 

3. Grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. 

4. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie nauczyciela lub 

rodziców ucznia (prawnych opiekunów). 

5. Podział zespołu klasowego na grupy podczas podróży i wycieczki jest możliwy tylko  

w wypadku zapewnienia grupie odpowiedniej liczby opiekunów. Niedopuszczalne jest 

wyrażanie zgody na tzw. „czas wolny” spędzany przez młodzież poza miejscem 

zakwaterowania bez opiekuna. 

6. Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy. 

7. W przypadku niedyspozycji ucznia może on zostać na czas wycieczki w miejscu 

zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów. 

8. W każdej zaistniałej sytuacji  opiekun wycieczki musi kierować się wyłącznie zapewnieniem 

bezpieczeństwa młodzieży. 

9. Każdy uczestnik wycieczki musi być ubezpieczony. 

§ 31 

Zasady zachowania się na wycieczkach szkolnych 

1. Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem Liceum w Morągu. 
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2. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy muszą 

podporządkować się obowiązującym przepisom. 

3. Na wycieczkach i obozach szkolnych obowiązują normy zachowania przyjęte w statucie, w 

szczególności niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów 

alkoholowych, narkotyzowanie się i palenie tytoniu. 

4. Kierownik wycieczki może podjąć decyzję odesłania do domu uczniów, jeśli ich zachowanie 

jest niezgodne ze statutem. 

5. W przypadku powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją 

przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty. 

§ 32 

Dokumentacja 

1. Dokumentacja powinna zostać zatwierdzona przez Dyrektora lub osobę przez niego 

upoważnioną, najpóźniej trzy dni robocze przed datą wyjazdu. 

2. Wymagana dokumentacja: 

1) prawidłowo wypełniona karta wycieczki, 

2) potwierdzenie faktu rezerwacji noclegów, 

3) pisemna zgoda rodziców (opiekunów) wszystkich uczniów biorących udział                      

w wyjeździe z uwzględnieniem terminu i miejsca wycieczki, 

4) listy uczestników  w tylu egzemplarzach ile jest miejsc noclegowych i opiekunów. 

3. Lista uczestników wycieczki powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko, 

2) klasę, 

3) adres, 

4) telefon kontaktowy do rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Kopia karty wycieczki i lista uczestników pozostają w szkole. 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33 

1. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego w Morągu jest 

równoznaczne z uzyskaniem  średniego wykształcenia ogólnego. 

2. Po ukończeniu Liceum abiturient ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego na zasadach 

ustalonych odrębnymi przepisami. 
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3. Liceum wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne po spełnieniu warunków 

wynikających z wewnątrzszkolnych zasad oceniania, a absolwentom – świadectwa 

ukończenia.  

4. Świadectwo maturalne wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.  

5. Świadectwo ukończenia Liceum uprawnia do ubiegania się o przyjęcia do szkół policealnych, 

a świadectwo maturalne - do szkół wyższych oraz wszystkich innych szkół organizowanych 

na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. 

6. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną                        

i zarządzeniami organu prowadzącego oraz rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: „Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona 

Kruczkowskiego w Morągu z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku oraz pieczęci o 

treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II 

im. L. Kruczkowskiego 

14-300 Morąg 

ul. 11 Listopada 7, tel/fax 089 757 40 12 

REGON 519497510; NIP 741-14-87-119. 

 

8. Szkoła przechowuje dokumentację w archiwum szkolnym w oparciu o szczegółowe zasady 

instrukcji kancelaryjnej. 

9. Szczegółowe zasady wydawania świadectw, duplikatów i odpisów regulują odrębne 

przepisy. 

10. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. 

11. Statut Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu obowiązuje           

w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników. 

12. Nowelizacji statutu, przyjęcia jednolitego tekstu statutu lub nowego statutu dokonuje Rada 

Pedagogiczna w drodze uchwały. 

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 18/2013/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

 

 


